
Оголошення  

орендодавця - регіонального відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях 

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 

інфраструктури 

України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

аеропорт ЦA, вул. 

Любінська, 168,  

м. Львів, 79000,  

тел. (032) 229-82-16 

Нежитлове 

приміщення на 3-

му поверсі в 

новому 

аеровокзалі ДП 

«МА «Львів» ім. 

Данила 

Галицького» під 

літерою «Б-3» 

– Аеропорт ЦA, 

вул. 

Любінська, 

168, м. Львів, 

79000 

113,0 3 035 000,00 

станом на 

30.04.2019 

10 років Розміщення 

кафе, що 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Міністерство 

інфраструктури 

України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

імені Данила 

Галицького», 79000, 

м. Львів, аеропорт 

ЦА,  

тел. (032) 229-80-34 

Частина 

нежитлового 

приміщення на  

1-му поверсі у 

будівлі під 

літерою «Б-3», 

новий аеровокзал 

ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,0 115 565,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

пункту оренди 

автомобілів 

(інше 

викоритання) 

3 Міністерство 

інфраструктури 

України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

імені Данила 

Галицького», 79000, 

м. Львів, аеропорт 

Частина 

нежитлового 

приміщення – 

кімн. № 11 

на 1-му поверсі 

нежитлової 

будівлі під 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська,168 

22,0 373 878,00 

станом на 

28.02.2018 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

транспортного 

підприємства з 

перевезення 

пасажирів, а 

саме: 

розміщення 



ЦА,  

тел. (032) 229-80-34 

літерою «РЦ-1» – 

адміністративна 

будівля ВДСП і 

АБ ДП «МА 

«Львів» ім. 

Данила 

Галицького» 

лінійної станції з 

технічного 

обслуговування 

повітряних 

суден 

4 Міністерство 

інфраструктури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

м. Львів, Аеропорт 

ЦА,  

тел. (032) 229-82-16 

Частина 

нежитлового 

приміщення на  

3-му поверсі у 

нежитловій 

будівлі під 

літерою «Б-3», 

новий аеровокзал 

ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,54 134 850,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельних 

об'єктів з 

продажу 

окулярів, лінз, 

скелець 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів, вул. С. 

Бандери, 12, 

тел.: (032) 258-21-11, 

237-49-93 

Нежитлове 

приміщення 1-го 

поверху 

навчального 

корпусу № 36 НУ 

«Львівська 

політехніка» 

0207101

0.5.ВИВ

ЖХЯ09

0 

м. Львів, 

просп. 

Чорновола, 57 

20,5 327 170,00 

станом на 

30.04.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення: 

6,58 м
2
 – 

торговельний 

об’єкт з продажу 

непродовольчих 

товарів 

(канцтоварів); 

3,46 м
2
 – надан- 

ня 

комп’ютерних 

послуг (інше 

використання); 

10,46 м
2
 

– ксероз-

копіювальної 

техніки для 

надання 

населенню 



послуг із 

ксерокопіюванн

я документів 

6 Державне 

агентство 

автомобільних 

доріг України 

25253009, Служба 

автомобільних доріг у 

Львівській області,  

м. Львів, вул. 

Володимира 

Великого, 54,  

тел. (0322) 63-20-33 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення на  

1-му поверсі 

адмінкорпусу за 

адресою: м. Львів, 

вул. Володимира 

Великого, 54 

2525300

9. 1123. 

ЖТХЮ

РМ002 

м. Львів, вул. 

Володимира 

Великого, 54 

20,1 271 796,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

 

        Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, 

вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Заяви подаються в окремому конверті 

з написом «Заява про оренду» із 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». 
 


