
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 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

Львівської 

області 

00701553, Відділ 

агропромислового 

комплексу Городоцької 

районної державної 

адміністрації 

Львівської області, 

81500, Львівська обл., 

м. Городок, вул. 

Львівська, 1а,  

тел. (0231) 3-03-59 

Нежитлове 

приміщення на 

другому поверсі 

будівлі 

– Львівська обл., 

м. Городок, 

вул. Львівська, 

1а 

9,2 75 246,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить не 

більш як 50,0 м
2
 

2 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

02010793, 

Національний 

лісотехнічний 

університет України, 

79057, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки,103 

Нежитлове 

приміщення на 

другому поверсі 

адміністративної 

будівлі літ. «А-3» 

– Львівська обл., 

Яворівський  

р-н, cмт Івано-

Франкове, вул. 

Міцкевича,15 

18,6 92 980,00 

станом на 

30.11.2017 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

3 Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ-70, вул. 

Андріївська, 1 

Частина 

нежитлового 

приміщення № 2a 

на 1-му поверсі 

будівлі 

– 81070,  

м. Львів, вул. 

Січових 

Стрільців, 11 

2,0 56 600,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

банкомата 



4 Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

34509969, Державне 

підприємство 

«Екотрансенерго», 

81053, Львівська обл., 

Яворівський р-н, с. 

Новий Яр,  

тел. (03256) 41-8-87 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

будівлі 

базисного складу 

реагентів 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Яворівський  

р-н, с. Новий 

Яр, вул. Без 

Назви, 69 

204,1 323 000,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

паливних 

брикетів (Pini-

key) (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 

(підвалу), а саме: 

XIII-XIX, XXII у 

підвалі будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, 

вул.Січових 

Стрільців, 11 

184,2 1 726 500,00 

станом на 

31.01.2018 

10 років Розміщення 

їдальні без 

здійснення 

продажу товарів 

підакцизної 

групи у 

навчальному 

закладі 

6 Державна 

служба 

України з 

надзвичай-

них ситуацій 

38627339, Головне 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Львівській області, 

79008, м. Львів, вул. 

Підвальна, 6,  

тел. (032) 239-02-62 

Нежитлове 

приміщення на 

другому поверсі 

будівлі КПП 

3862733

9.1.ШБ

ПЧРС16

6 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, 

м. Дубляни, 

вул. Львівська 

52,8 293 600,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

офіса 

7 Державна 

служба 

України з 

надзвичай-

них ситуацій 

38627339, Головне 

управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій 

у Львівській області, 

79008, м. Львів, вул. 

Підвальна, 6,  

тел. (032) 239-02-62 

Нежитлові 

приміщення 

площею 40,6 м
2
 

у підвалі будівлі 

КПП та 

двоповерхова 

будівля штабу 

площею 201,4 м
2
 

3862733

9.1.ШБ

ПЧРС16

6; 

3862733

9.1.ЛМ

НУЮЯ

064 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, 

м. Дубляни, 

вул. Львівська 

242,0 1 048 500,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

11 

місяців 

40,6 м
2
 – 

розміщення 

складу, власного 

архіву, 

підсобних 

приміщень (інше 

використання 

майна);  

201,4 м
2
 – 

розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 



що здійснює 

проектні, 

проектно-

вишукувальні, 

проектно-

конструкторські 

роботи 

8 Міністерство 

оборни 

України 

24975953, ДП 

«Виробничо-

поліграфічне 

підприємство МО 

України «Армія 

України», 79034,  

м. Львів, вул. 

Тернопільська, 38  

тел.: (032) 270-35-52, 

270-40-88 

Частина 

нежитлового 

приміщення № 6 

на 1-му поверсі 

виробничого 

корпусу 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Тернопільська, 

38 

30,0 290 885,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів (меблів) 

9 Міністерство 

оборни 

України 

24975953, ДП 

«Виробничо-

поліграфічне 

підприємство МО 

України «Армія 

України», 79034,  

м. Львів, вул. 

Тернопільська, 38  

тел.: (032) 270-35-52, 

270-40-88 

Частина 

нежитлового 

приміщення № 89 

на 3-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Тернопільська, 

38 

87,1 536 390,00 

станом на 

31.01.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(фотоательє) 

 

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» 
 


