
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду по Львівській області  про намір передати в оренду  

об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви 
 

№
 з

/п
 

Назва органу 

управління  

Балансоутримувач  

(код за ЄДРПОУ, 

назва, юридична 

адреса, контактний 

телефон) 

Дані про об’єкти щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування Реєстро

вий 

номер 

майна 

Місце-

знаходження 

Загаль-

на пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Державна 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління 

статистики у 

Львівській області,  

м. Львів, просп. 

В’ячеслава 

Чорновола, 4 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення  

№ 31, 32 та 34 

0236140

0.1.АА

АДEЖ0

44 

м. Львів, вул. 

Замарстинівсь

ка, 7 

94,6 832 796,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 

2 Міністерство 

оборони 

України 

37515252, Філія 

«Львівський 

проектний інститут» 

ДП 

МОУ «Центральний 

проектний інститут», 

м. Львів, 

вул. І. Франка, 61, 

 тел. 275-51-44 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

(приміщення  

№ 85, 86 та 

частина 

приміщення 

№ 84) в 

семиповерховій 

будівлі 

0798986

5.1. 

м. Львів, вул. 

Івана Франка, 

61 

19,7 320 052,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

3 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, Державне 

підприємство МОУ 

«Львівський завод 

збірних конструкцій», 

79040, м. Львів, вул. 

Городоцька, 222 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення  

на 1-муповерсі в 

токарному 

відділенні цеху 

метало-

конструкцій 

0800686

4.1.БП

ШКЦС 

020 

79040,  

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

62,21 225 853,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Надання послуг 

з виробництва 

метало-

конструкцій за 

індивідуальним 

замовленням 

(інше 

використання) 



4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

34606048, Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури імені Івана 

Боберського, 79007, 

м. Львів,  

вул. Костюшка, 11 

Частина фасаду та 

підвальне 

приміщення 

гуртожитку № 1 

– м. Львів, вул. 

Пасічна, 64 

2,7; 

0,5 

25 768,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

обладнання та 

сонячних 

панелей SKADA 

(інше 

використання) 

5 Міністерство 

оборони 

України 

37515252, Філія 

«Львівський 

проектний інститут» 

ДП 

МОУ «Центральний 

проектний інститут», 

м. Львів, 

вул. І. Франка, 61, 

тел. 275-51-44 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

(приміщення № 83 

та частина 

приміщення № 84) 

на 2-му поверсі 

будівлі 

0798986

5.1. 

м. Львів, вул. 

Івана Франка, 

61 

20,8 338 380,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що провадить 

туроператорську 

та турагентську 

діяльність 

 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 
79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області.  

      Заяви надаються в окремому конверті з написом "Заява про оренду" з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 
      У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до  

вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 
 


