
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 

освіти і науки 

України 

34606048, Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури, 79007, м. 

Львів, 

вул. Костюшка, 11 

Бетонна площадка 

гуртожитку № 3 

Львівського 

державного 

університету 

фізичної культури 

– м. Львів, вул. 

Під Голоском, 

25 

146,1 131 638,00 

станом на 

30.09.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

модульної 

котельні для 

виробництва та 

постачання 

теплової енергії 

(інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів-13,  

вул. С. Бандери, 12, 

тел. (032) 237-49-93 

Нежитлові 

приміщення на 3-

му поверсі будівлі 

корпусу № 25 

(Технопарк) 

0207101

0.5 

ЦЛЯЮ

СЕ142 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

286 

1 065,0 3 477 883,00 

станом на 

30.09.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

автоматизованих 

вимірювальних 

станцій (інше 

використання 

нерухомого 

майна) 

3 Міністерство 

охорони 

здоров’я 

України 

38501853, Державна 

установа «Львівський 

обласний 

лабораторний центр 

Міністерства охорони 

здоров’я України»,  

м. Львів, вул. 

Круп’ярська, 27,  

тел. (032) 275-60-61 

Гаражі (будівля 

літ. «Б-1») 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Ко 

пистинського, 

10 

84,8 335 800,00 

станом на 

31.07.2018 

1 рік Розміщення 

складу 



4 Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

04728690, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих 

систем», м. Львів, 

вул. М. Кривоноса, 6, 

тел. (032) 239-92-00 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення  

№ 145 на другому 

поверсі  

2 – 4-поверхової 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

14,6 203 729,00 

станом на 

31.07.2018 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

громадського 

об’єднання на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

5 Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

03329054, ДП 

Львівський 

державний інститут 

проектування 

комунального 

будівництва 

«Львівдіпрокомунбуд

», м. Львів, вул. 

Академіка 

Богомольця, 9,  

тел. 275-12-54 

Частина 

нежитлового 

приміщення № 2 

цегляного 

одноповерхового 

гаражного 

боксу Б-1 

виробничої бази 

0332905

4.3.ХВ

ЮЯШЖ

343 

м. Львів, вул. 

Січинського, 

28 

48,7 242 518,00 

станом на 

31.08.2018 

2 роки 

11 

місяців 

Розміщення 

майстерні, що 

здійснює 

технічне 

обслуговування 

та ремонт 

автомобілів 

 

 

 

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» 
 


