
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ 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 

Місцезнаход-

ження 

Загаль-

на пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Міністерство 

оборони 

України 

38979799, Концерн 

«Військторгсервіс», 

м.Київ, вул. 

Молодогвардійська, 

28а, Львівська філія 

Концерну, 79059, м. 

Львів, вул. Плугова,12а, 

 тел. 253-24-64 

Нежитлова 

будівля 

3368992

2.15.УВ

ЮЯЮТ

603 

м. Львів, вул. 

Дорошенка, 33 

2 655,1 27 235 000,00 

станом на 

31.08.2017 

2 роки 

364 дні 

5-й поверх – 

286,5 м
2
, 4-й 

поверх – 327,1 

м
2
, 3-й поверх – 

534,2 м
2
 – 

розміщення 

суб’єкта госпо- 

дарювання, що 

здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(ательє по 

індивідуальному 

пошиву одягу на 

замовлення 

населення та 

ремонту одягу); 

2-й поверх – 

531,1 м
2
 – 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 



обслуговування 

населення 

(перукарня); 

підвал – 422,9 м
2
 

та 1-й поверх – 

553,3 м
2
 – 

розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

Львівської 

області 

00701553, Відділ 

агропромислового 

розвитку Городоцької 

адміністрації 

Львівської області, 

81500, Львівська обл., 

 м. Городок, 

вул.Львівська, 1а,  

тел. (0231) 3-03-59 

Нежитлове 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

– 81500, 

Львівська обл., 

м. Городок, 

вул. Львівська, 

1а 

99,9 719 280,00 

станом на 

31.07.2017 

6 місяців Розміщення 

фінансової 

установи 

(відділення 

банку) –10,0 м
2
, 

відділення банку 

на площі, що 

використовуєть-

ся для 

здійснення 

платежів за 

житлово-

комунальні 

послуги, – 89,9 

м
2
 

3 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

Аеропорт ЦА,  

тел. (032) 229-82-16 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3» 

(новий 

аеровокзал) 

3307344

2.1.БИК

УГЧ021 

м. Львів, 

вул.Любінська, 

168 

4,0 110 200,00 

станом на 

31.05.2017 

1 рік Розміщення 

центру 

туристичної 

інформації (інше 

використання 

нерухомого 

майна) 



4 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, ДП МОУ 

«Львівський завод 

збірних конструкцій», 

79040, м. Львів, вул. 

Городоцька, 222,  

тел. (032) 262-38-87 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення на 

1-му та 2-му 

поверхах 

складального 

відділення цеху 

металоконструкці

й 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

547,26 1 631 300,00 

станом на 

31.07.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

будівельних 

виробів (інше 

використання) 

5 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м.Київ, вул. 

Андріївська,1; 

тел. (044) 462-53-05 

Нежитлові 

приміщення № 55, 

56, 57, 58, 59, 60 

на 3-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м.Львів, 

вул.Січових 

Стрільців, 11 

98,9 1 743 204,00 

станом на 

30.06.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить 98,9 

м
2
 (на площі не 

більше як 50 м
2
 

та понад 50 м
2
 

(48,9 м
2
) 

 

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» 
 


