
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 

Місце-

знаходження 

Загаль-

на пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 Міністерство 

внутрішніх 

справ 

України 

08571995, Львівський 

державний університет 

внутрішніх справ, 

79007, м. Львів, вул. 

Городоцька, 26,  

тел. (032) 258-67-79 

Нежитлові 

приміщення 

(гаражний бокс  

№ 4) на першому 

поверсі будівлі під 

літ. «Л-1» 

0857199

5.1.АА

АДИА7

00 

м. Львів, вул. 

Кривоноса, 1 

46,1 332 070,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

гаража (інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

2 Міністерство 

оборони 

України 

33689867, Філія 

Концерну 

«Техвоєнсервіс» 

«ЛАРЗ», 04119, 

м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 13/24,  

тел. (044) 483-67-66 

Нежитлові 

приміщення  

(№ 09, 10, 11) на 

першому поверсі 

будівлі 

електродільниці 

ЕМВ, 

компресорної, 

пральні, 

водокачки  

(літ. 2Ж-1) 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

28,4 134 800,0 

станом на 

31.05.2018 

2 роки 

364 дні 

Виробництво 

хліба та 

хлібобулочних 

виробів – 20,4 

м
2
, 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи – 8 м
2
 

3 Державна 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління статистики 

у Львівській області,  

м. Львів, просп. В. 

Чорновола, 4,  

тел. (032)258-59-00 

Частина бічного 

фасаду та 

парапету 

0236140

0.1.АА

АДУЖ0

43 

м. Львів, 

просп. 

В. Чорновола, 

4 

73,4 328 041,00 

станом на 

31.05.2018 

2 роки Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 



4 Сокальська 

районна 

державна 

адміністрація 

00701441, Відділ 

агропромислового 

розвитку Сокальської 

районної державної 

адміністрації,  

м. Сокаль, вул. 

Тартаківська, 7,  

тел. (03257)7-21-06 

Нежитлове 

приміщення № 25 

на другому 

поверсі будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Сокаль, вул. 

Тартаківська, 7 

8,8 51 757,00 

станом на 

31.05.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

5 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького, 

79000, м. Львів, 

Аеропорт ЦА,  

тел.(032) 229-82-16 

Нерухоме майно 

на першому 

поверсі нового 

аеровокзалу ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,0 111 779,00 

станом на 

30.06.2018 

1 рік Розміщення каси 

для продажу 

авіаквитків 

6 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

38547552, Львівський 

відокремлений 

підрозділ ДУ 

«Лабораторний центр 

на залізничному 

транспорті 

Міністерства охорони 

здоров’я України», 

79022, м. Львів, вул. 

Городоцька, 186,  

тел. (032)226-97-60 

Нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

186 

62,5 772 390,00 

станом на 

31.05.2018 

1 рік Розміщення 

громадського 

об’єднання на 

площі, що не 

використовують

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

7 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, Державне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Львівський 

завод збірних 

конструкцій», 79040, 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 222,  

тел. (032) 262-38-87 

Виробнича 

площадка 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Шевченка, 134 

85,4 90 260,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробничого 

обладнання 

(інше 

використання 

нерухомого 

майна) 



8 Міністерство 

культури 

України 

02224614, ДП 

«Національний 

академічний 

український 

драматичний театр 

імені Марії 

Заньковецької», 79008, 

м. Львів, вул.  

Л. Українки, 1,  

тел. (032) 235-47-51 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення на 

першому 

поверсі 

адміністративно-

господарської 

будівлі 

театру 

0222461

4.1.ЮЖ

ВЦСД5

32 

м. Львів, 

просп. 

Л. Українки, 1 

38,6 1 072 315,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

кафе, барів, 

закусочних, 

кафетеріїв, які 

не здійснюють 

продаж товарів 

підакцизної 

групи 

 

 

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» 
 


