
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 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

02497909, ДП 

«Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект», 

79044, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 

71,  

тел. (032) 238-96-96 

Нежитлові 

приміщення в 

підвалі будівлі 

0249790

9.1.АА

АЖЖИ

759 

м. Львів, вул. 

Генерала 

Чупринки, 71 

462,5 3 304 882,00 

станом на 

31.10.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

комунального 

позашкільного 

навчального 

закладу 

2 Міністерство 

юстиції 

України 

08681175, ДУ 

«Львівська виправна 

колонія (№ 48)», 

79031, м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2, 

тел. (032) 234-27-78 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

0868117

5.1.ФБТ

ДБЯ219 

м. Львів, вул 

Хуторівка, 2 

136,7 1 333 836,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

(інше 

використання) 

(виробництво 

одягу) 

3 Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

житлово-

комунального 

господарства 

України 

02497909, Державне 

підприємство 

Державний інститут 

проектування міст 

«Містопроект», 

79044, м. Львів, вул. 

Генерала Чупринки, 

71,  

тел. (032) 238-96-96 

Нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. 

Чорновола, 8 

68,3 720 660,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєтьс

я для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить понад 

50 м
2
 



4 Міністерство 

оборони 

України 

34540836, Філія 

Концерну «Техвоєн-

сервіс» «Львівський 

автомобільний 

ремонтний завод», 

79014, м. Львів, вул. 

Личаківська, 152 

Нежитлові 

приміщення, що 

розташовані в 

підвалі (позн. № 

IV-VII) та  

на 1-му поверсі 

(позн. № 3-7) 

будівлі 

електродільниці 

ЕМВ, 

компресорної, 

пральні, 

водокачки літ. 

«2Ж-1» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

261,1 1 609 900,00 

станом на 

31.12.2018 

5 років Нежитлові 

приміщення № 3, 

№ 5, № 6 

загальною 

площею 63,3 м2 – 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, 

алкогольних та 

тютюнових 

виробів; 

приміщення № 

VI, № VII , № IV, 

№ V, частина 

приміщення № 7 

(площа 36,0 м2), 

загальною 

площею 87,1 м2 – 

розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів; частина 

нежитлового 

приміщення № 7 

площею 82,1 м2 

та приміщення № 

4 загальною 

площею 110,7 м2 

– розміщення 

кафе, бару, що 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 



5 Міністерство 

оборони 

України 

34540836, Львівська 

філія Концерну 

«Техвоєнсервіс» 

«Львівський автомо-

більний ремонтний 

завод», м. Львів, вул. 

Личаківська, 152 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення цеху 

ремонту кабін і 

кузовів, загальною 

площею 965,9 м
2
 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

152 

965,9 2 430 204,00 

станом на 

31.12.2018 

5 років 333,6 м
2
 (кімн. 

№ 3-8) – надання 

побутових 

послуг 

населенню 

(ремонт одягу); 

365,3 м
2
 (кімн. 

№ 9, 17-18) – 

надання 

побутових 

послуг 

населенню 

(ремонт 

побутової 

техніки); 86,4 м
2
 

(кімн. № 10) – 

мийка 

автомобілів; 

180,6 м2 (кімн. 

11-16) – 

розміщення 

кафе, бару, 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» 
 


