
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 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, Державне 

підприємство 

спиртової та лікеро-

горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт», 07400, 

Київська обл.,  

м. Бровари, вул. 

Гагаріна, 16,  

тел. (044) 284-04-90 

Нежитлові 

приміщення, що 

знаходяться  

на 1-му та 2-му 

поверхах 

адмінкорпусу і є 

частиною 

мальтозного цеху 

ЄРОДВ

-

3719961

8.27.РБ

ИЮКО

629 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, м. Рава-

Руська, вул. 22 

Січня, 50 

515,0 732 967,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

виробництва 

кормів (інше 

використання  

2 Державна 

служба 

України з 

питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру 

00702009, ДП 

«Львівський науково-

дослідний та 

проектний інститут 

землеустрою», 79019, 

м. Львів, просп. В. 

Чорновола, 4,  

тел. (032) 235-13-22 

Нежитлові 

приміщення №1-2; 

1-1; 1-5; 1-3; 1-4; 

1-14; 1-15; 1-16;  

1-17; 1-11; 1-13;  

1-12; 1-8 на 1-му 

поверсі  

3-поверхової 

будівлі (літ. А-3) 

та нежитлові 

приміщення  

№ 1-3а на 2-му 

поверсі 

триповерхової 

будівлі (літ. А-3)  

0070200

9.1.ХЕЦ

АХП07

9 

м. Львів, вул. 

Уманська, 25 

479,4 1 377 800,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 



3 Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України 

37199618, ДП 

спиртової та лікеро-

горілчаної 

промисловості 

«Укрспирт», Київська 

обл, м. Бровари, вул. 

Гагаріна,16,  

тел. 284-04-90 

Будівля 

зерноскладу 

3719961

8.27.РБ

ИЮКО

623 

Львівська обл., 

м. Рава-Руська, 

вул. 22 Січня, 

50 

1 530,0 2 241 952,00 

станом на 

30.11.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

складу 

4 Державне 

агентство 

лісових 

ресурсів 

України 

 

00992384, ДП 

«Славське лісове 

господарство», 82660, 

Львівська обл., 

Сколівський р-н, смт 

Славсько, вул. О. 

Степанівни, №7,  

тел. (03251) 42-4-88 

Нежитлова 

будівля ремонтно-

механічної 

майстерні  

літ. «А-2» 

0099238

4.4.АА

АДДЕ4

99 

Львівська обл., 

Сколівський р-

н, смт 

Славське, вул. 

Устияновича, 

65а 

562,0 422 000,00 

станом на 

31.03.2019 

5 років Аозміщення 

автопарку 

підприємства-

гаражів (інше 

використання) 

5 Міністерство 

внутрішніх 

справ України 

20760948, Медичний 

реабілітаційний центр 

МВС України 

«Перлина 

Прикарпаття», 82200, 

Львівська обл., м. 

Трускавець, вул. 

Степана Бандери, 71,  

тел. (03247) 6-66-76 

Нежитлове 

приміщення №13 

на 1-му поверсі 

спального корпусу 

санаторію 

2076094

8.1.ЖЦ

НЛОВ0

39  

 

82200, 

Львівська обл., 

м. Трускавець, 

вул. Степана 

Бандери, 71  

 

11,9 136 630,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що діє на основі 

приватної 

власності і 

провадить 

господарську 

діяльність з 

медичної 

практики 

 

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» 
 


