
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 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія Концерну 

«Військторгсервіс», 

79020, м. Львів, 

вул. Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Нежитлові 

будівлі, а саме: 

виробничий 

корпус літ. «З-2» – 

1348,7 м
2
, 

трансформаторна 

підстанція  

літ. «Л-1» –  

23,6 м
2
, 

навіс літ. «П-1» – 

456,4 м
2
 

літ. «З-

2»: 

3368992

2.15.АА

АААЖ2

71; 

літ. «Л-

1»: 

3368992

2.15.АА

АААЖ2

71; 

літ. «П»: 

3368992

2.15.АА

АААЖ2

77; 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

150 

1 828,7 4 269 360,00 

станом на 

31.10.2018 

1 рік Літ. «З-2», літ. 

«Л-1» – 

розміщення 

складу для 

зберігання 

механізмів та 

устаткування; 

літ. «П-1» – 

розміщення 

стоянки 

автомобілів 

2 Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, ДП 

«Укрспирт», 07400, 

Київська обл.,  

м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 16, 

тел. (044) 284-04-90 

Частина 

димохідної труби 

котельні – 8,0 м
2 

та площадка під 

обладнання біля 

димової труби 

котельні – 12,0 м
2
 

3719961

8.13.РБИ

ЮКО093 

Львівська обл., 

Городоцький 

р-н, смт 

Великий 

Любінь, вул. 

Львівська, 176 

20,0 100 482,00 

станом на 

31.10.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

базової станції 

оператора 

телекомунікацій, 

який надає 

послуги з 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

оператора та 

провайдера 

телекомунікацій 



який надає 

послуги з 

доступу до 

Інтернету 

3 Міністерство 

культури 

України 

02214225, Львівська 

національна музична 

академія ім. М. В. 

Лисенка, 79005,  

м. Львів, вул. 

Нижаківського, 5 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

гуртожитку 

0221422

5.1.ААА

ДДЛ444 

м. Львів, вул. 

Зелена, 96 

52,0 869 394,00 

станом на 

31.10.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

їдальні без 

здійснення 

продажу товарів 

підакцизної 

групи 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070987, Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 79000, 

м. Львів, вул. 

Університетська, 1, 

тел. (032) 261-60-48 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення кухні 

(№ XX) на 3-му 

поверсі 

гуртожитку № 8 

– м. Львів, вул. 

Пасічна, 62 

2,0 27 980,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(розміщення 

пральних 

машин-

автоматів) 
 

 

 

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» 
 


