
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 

інфраструк-

тури України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032)229-83-32 

Нежитлове 

приміщення на 1-

му поверсі в 

нежитлової 

будівлі (кімнати 

№ 12) під літерою 

«РІІ-1» 

адміністративна 

будівля ВДСП і 

АБ ДП «МА 

«Львів» ім. 

Данила 

Галицького» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 
18,5 313 605,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

персоналу та 

майна при 

виконанні 

технічного 

обслуговування 

літаків (інше 

використання) 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

34387362, Стрйський 

коледж Львівського 

національного 

аграрного 

університету,  

м. Стрий, вул. 

Львівська, 169,  

тел. (03-245) 5-31-90 

Частин 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

гуртожитку № 3 

(В-4) 

0049373

5.7ЯКУ

ФВУ11

7 

Львівська обл., 

м. Стрий, вул. 

Львівська, 169 

2,0 16 000,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

банкомата 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12,  

Частина 

внутрішньої стіни 

вестибуля (з 

лівого та правого 

боків входу) 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 5 

4,8 37 100,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

інформаційного 

оголошення на 

внутрішній стіні 

вестибуля (інше 



тел. (032) 258-26-80 навчального 

корпусу № 4 

використання 

нерухомого 

майна) 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-26-80 

Частина фасаду 

(вікно тамбуру 

головного входу) 

навчального 

корпусу № 1 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Карпінського, 

2/4 

2,4 18 550,00 

станом на 

30.06.2019 

 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська по-

літехніка», 79013,  

м. Львів-13, 

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-26-80 

Частина фасаду (з 

лівого та з правого 

боків входу) 

навчального 

корпусу № 5 НУ 

«Львівська 

політехніка» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

С. Бандери, 

28а 

4,8 35 260,00 

станом на 

31.07.2019 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 

6 Міністерство 

інфраструк-

тури України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

імені Данила 

Галицького, 79000,  

м. Львів, аеропорт 

ЦА,  

тел. (032) 229-82-16 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

розташованого на 

першому поверсі у 

будівлі під літ. «Б-

3» – новий 

аеровокзал ДП 

«МА «Львів» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 
2,0 56 025,0 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

банкомата 

7 Міністерство 

інфраструк-

тури України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-83-32 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 3-

му поверсі в 

новому 

аеровокзалі ДП 

«МА «Львів» 

ім.Данила Га-

лицького під 

літерою «Б-3» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 
28,0 802 600,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 
Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів 



8 Державне 

агентство 

автомобільних 

доріг України 

25253009, Служба 

автомобільних доріг у 

Львівській області, 

79053, м. Львів, вул. 

В. Великого, 54,  

тел. (032) 263-24-33 

Нежитлове 

приміщення  

на 1-му поверсі 

адміністративної 

будівлі 

2525300

9.1123.

ЖТХЮ

РМ002 

м. Львів, вул. 

В. Великого 54 

21,1 301 941,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

офіса 

9 Міністерство 

освіти України 
02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-21-11 

Частина фасаду 

(ліворуч від входу 

в корпус) корпусу 

№ 26 

(Студентський 

комбінат 

харчування) НУ 

«Львівська 

політехніка» 

(інвентарний 

№10325231) 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Карпінського, 

8 

2,4 18 550,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 

1

0 

Міністерство 

освіти України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів,  

вул. С. Бандери, 12,  

тел. (032) 258-21-11 

Частина фасаду 

(праворуч від 

входу в корпус) 

корпус № 28 

(Студентська 

бібліотека) НУ 

«Львівська 

політехніка» 

Інформа

ція 

відсутня 

Львів, вул. 

Митрополита 

Андрея, 3 

2,4 18 550,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 

 

        Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті 

з написом «Заява про оренду» із 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». 
 

 

 

 

 



Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 

 

№
 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 Національна 

поліція 

України 

40108913, Головне 

управління 

Національної поліції  

в Закарпатській 

області Закарпатська 

обл., м. Ужгород, вул. 

Ф. Ракоці, 13,  

тел. (0312) 69-55-88 

Вбудовані 

приміщення (поз. 

12, 13 на плані) 

першого поверху 

адміністративної 

будівлі літери А, 

А’ 

4010891

3.1.ЛЖ

БЕМА0

04 

Закарпатська 

обл.,  

м. Ужгород, 

вул. 

Гагаріна,10а 

24,3 178 046,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» 

за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення 

Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням 

найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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». 
 


