
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду 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 

інфра-

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА, 

тел.(032) 229-83-32 

Нежитлове 

приміщення  

на 3-му поверсі 

нежитлової будівлі 

під 

літерою «Б-3»– 

новий аеровокзал 

ДП «Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

імені Данила 

Галицького» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

64,0 1 883 240,00 

станом на 

31.08.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

кафе, що 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Міністерство 

юстиції 

України 

08563978, Державна 

установа «Львівська 

установа виконання 

покарань (№ 19)», 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 20, 

тел. (032) 261-33-92 

Будівля 

виставкового 

центру 

0856397

8.1.ФБТ

ДБЯ070 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 20 

69,7 1 438 957,00 

станом на 

31.07.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

кафе, що 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

3 Міністерство 

інфра- 

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

м. Львів, Аеропорт 

ЦА,  

тел. (032) 229-82-16 

Державне 

нерухоме майно на 

3-му поверсі 

будівлі під літерою 

«Б-3» – новий 

аеровокзал ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

170,0 4 737 333,00 

станом на 

31.05.2018 

2 роки 11 

місяців 

120,0 м
2
 – 

розміщення 

магазину 

безмитної 

торгівлі; 

50,0 м
2
 – 

розміщення 

складу 



4 Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, Державне 

підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт», Київська 

обл., м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 16,  

тел. (044) 284-04-90 

Частина даху 

будівлі ДП 

«Укрспирт» 

3719961

8.40.РБ

ИЮКО

1485 

Львівська обл., 

смт Лопатин, 

вул. Заводська, 

11 

5,0 20 887,00 

станом на 

30.06.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

технічних 

засобів і антен 

операторів теле- 

комунікацій, які 

надають послуги 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 

5 Міністерство 

оборони 

України 

07361304, ДП 

«Львівський 

військовий 

лісокомбінат», 79034, 

м. Львів, 

вул. Луганька, 3,  

тел. (032) 270-75-38 

Склад ГСМ літер 

«І-1» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Луганська, 3 

36,4 151 920,00 

станом на 

31.07.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

продукції з 

деревини 

(паркету) (інше 

використання) 

6 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

02010793, Львівський 

національний 

медичний університет 

імені Данила 

Галицького, м. Львів, 

вул. Пекарська, 69,  

тел. (032) 260-30-66 

Частина 

нежитлового 

приміщення в 

підвальному 

приміщенні 

корпусу 

патологічної 

анатомії 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Пекарська, 52 

7,67 74 950,00 

станом на 

31.08.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що надають 

ритуальні 

послуги 

7 Міністерство 

оборони 

України 

07361304, ДП 

«Львівський 

військовий 

лісокомбінат»,  

м. Львів, вул. 

Луганська, 3, 

тел. (067) 775-50-40 

Нежитлові 

приміщення № 

10,11 на 1-му 

поверсі будівлі, 

літер «№10» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Яворівський 

р-н, смт Івано-

Франкове, 

вул. 

Яворівська, 29 

68,2 137 926,00 

станом на 

31.07.2018 

2 роки 

364 дні 

Виробництво 

меблів (інше 

використання 

нерухомого 

майна) 



 

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» 
 


