
Оголошення  

орендодавця - регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

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 Міністерство 

оборони 

України 

24975953, Державне 

підприємство 

«Видавничо-

поліграфічне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Армія 

України», м. Львів, 

вул.Тернопільська, 38 

Нежитлові 

півпідвальні 

приміщення 

№ 1,4,5 м
2
, cкладів 

«В-1» 

– м. Львів, вул. 

Тернопільська, 

38 

191,32 861 900,00 

станом на 

31.03.2016 

2 роки 

364 дні 

Виробництво 

теслярських та 

столярних 

виробів (інше 

використання) 

2 Міністерство 

культури 

України 

02224614, ДП 

«Національний 

академічний 

український 

драматичний театр  

ім. М.Заньковецької», 

м. Львів,  

вул. Л. Українки, 1,  

тел. 235-47-51 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

на 1-му поверсі в 

адміністративно-

господарській 

будівлі театру 

0222461

4.1.АА

АДДЛ5 

15 

м. Львів, вул. 

Л. Українки, 1 

51,7 1 524 319,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

кафе, барів, 

закусочних, 

кафетеріїв, що 

не здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи 

3 Державне 

агентство 

автомобільних 

доріг України 

25253009, Служба 

автомобільних доріг у 

Львівській області, 

79053, м. Львів, 

вул. Володимира 

Великого, 54,  

тел. (032) 263-20-33 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення (№ 

44, 45) на 1-му 

поверсі будівлі 

адміністративного 

корпусу 

2525300

9.1123.

ЖТХЮ

РМ002 

м. Львів, вул. 

Володимира 

Великого, 54 

42,4 589 810,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офісних 

приміщень 



 

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» 
 


