
 

           

Управління комунальної власності 

департаменту економічної політики Львівської міської ради  оголошує комерційний  та 

некомерційний конкурси  з метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, 

які знаходяться в комунальній власності 

 

 

              Заяви на участь в конкурсі приймаються до 06.12.2014 включно у відділі “Центр надання 

адміністративних послуг” адміністративно-господарського управління Львівської міської ради згідно 

робочого графіку (м. Львів,  пл. Ринок,1) – для юридичних осіб і суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Реєстрація претендентів конкурсу відбудеться в управлінні комунальної власності                                                                         

м. Львів, пл. Галицька, 15, кім. 210) 16.12.2014 з 12.00 до 13.30 год. Конкурс  відбудеться  о 14.00 

год.  

 
Комерційний конкурс 

 

№ 
п/п 

Адреса об’єкта 
(вул.). 

Поверховість 
Площа 
(кв.м.) 

Базова 
(початкова) 

орендна  
плата в місяць 

без ПДВ 

Балансоутримувач 

Галицький  район 

1 О.Довбуша,1       цоколь 42,9 2 847,50 ЛКП “Старий Львів”, 
235-79-49 

 
Сихівський  район 

 

2 Зелена, 202  1-ий поверх 
     підвал 
   Загальна 

221,5 
17,2 
238,7 

9 872,50 ЛКП “Дністер”, 
270-26-13 

3 просп. Червоної 
Калини,109 

  3-ий поверх       8,1       302,78 
 

ЛКП “Під Зуброю”, 
222-88-28 

 
Обов’язкова умова конкурсу: переможець конкурсу проводить оплату послуг з 

незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору 
оренди. 

 
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. 

 

            Конкурс проводиться з метою надання в оренду нежитлових приміщень. 

Для участі в конкурсі претендент подає заяву встановленої форми з переліком 

документів затвердженим рішенням виконавчого комітету від  30.12.2011 № 1096 “Про 

затвердження стандартів адміністративних послуг, які надає управління комунальної 

власності департаменту економічної політики через управління “Дозвільний офіс“” (зі 

змінами та доповненнями: 

1) конкурсні пропозиції встановленої форми (на комерційний конкурс у 

запечатаному конверті). На конверті необхідно вказати претендента, який подає цінові 

пропозиції, адресу приміщення на яку оголошений конкурс та написати “Цінові 

пропозиції – не розкривати”. 

Повідомляємо, що цінова пропозиція не може бути меншою за стартовий розмір 

місячної орендної плати. 



            2) витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців (оригінал);     

            3) засвідчені копії установчих документів (статут, положення) – для юридичних осіб 

(для юридичних осіб, які фінансуються з державного чи місцевого бюджетів - *засвідчена 

заявником; для суб’єктів господарювання комунальної форми власності - *копія, 

засвідчена власником (уповноваженим власником); 

4) копія свідоцтва (ліцензії) на право зайняття певним видом діяльності, 

реєстраційного посвідчення на право проведення певного виду діяльності (за наявності); 

            5)  довідка з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого 

будуть перераховуватися кошти; 

            6) документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору 

оренди (наказ, рішення зборів, довіреність) – для юридичних осіб; 

            7) засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати 

договір (1, 2, 11 сторінки); 

            8) довідка фінансового органу про джерела фінансування (при наявності) – для 

юридичних осіб, які фінансуються  з державного чи місцевого бюджетів; 

            9) копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності); 

           10) копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера (видана 

Головним управлінням ДФС у Львівській області, вул. Стрийська, 35), засвідчена 

заявником; 

              * напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, 

найменуванням  посади (для  юридичних осіб), особистого  підпису особи, яка засвідчує 

копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб –  

підприємців, за наявності). 

Повноваження претендентів (учасників) конкурсу чи їх представників повинні бути 

підтверджені довіреностями чи іншими документами відповідно до чинного законодавства.  

Учасники повинні також пред’явити документи, що засвідчують особу. Пропозиції 

учасників, які не з’явились чи не направили для участі у конкурсі своїх представників та, 

відповідно, не були зареєстровані конкурсною комісією, не враховуються. 

Конкурс проводиться з врахуванням вимог ухвали Львівської міської ради від 

07.06.2007 № 897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. 

Львова” (зі змінами та доповненнями). 

            Учасники конкурсу, при реєстрації, підписують угоду про сплату штрафних санкцій 

у разі перемоги у конкурсі та не підписанні у встановлений термін договору оренди та/або 

акта приймання-передачі майна. Штраф у трикратному розмірі від запропонованої 

переможцем орендної плати добровільно сплачується впродовж 10-ти календарних днів з 

дати затвердження протоколу конкурсної комісії. У разі несплати штрафу у встановлений 

термін управління комунальної власності департаменту економічної політики вживає 

заходи щодо його стягнення у примусовому порядку. 

З переможцем конкурсу укладається договір оренди типова форма якого 

затверджена ухвалою Львівської міської ради від 27.06.2013 № 2472 “Про внесення змін 

до ухвали міської ради від 07.06.2007 №897”. 

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15. 

 

 
 
 
 
     

 
 



Некомерційний конкурс 
 

№ 
п/п 

Адреса об’єкта 
(вул.). 

Поверховість 
Площа 
(кв.м.) 

Базова (початкова) 
орендна  плата в 

місяць 
без ПДВ 

Балансоутри-
мувач 

Цільове 
використання 

Сихівський  район 

1 І.Кавалерідзе,8  1-ий поверх 5,9 для мешканців 
будинку –  
38,28 грн. 
для мешканців - 
229,70 грн. 

ЛКП “Старий 
Сихів”,  
 
221-75-95 

для 
господарських 
потреб 

2 просп.Червоної 
Калини,109 

1-ий поверх 5,2 для мешканців 
будинку –  
29,59 грн. 
для мешканців - 
177,55 грн. 

ЛКП “Під 
Зуброю”,  
 
222-88-28 

 

Франківський  район 

3 Володимира 
Великого, 20 

     підвал 52,1 для мешканців 
будинку, творчих 
працівників –  
146,33 грн. 
для мешканців – 
1 559,52 грн. 
для громадських 
організацій – 
259,92 грн. 

ЛКП 
“Вулецьке”, 
 
238-62-96 

 

 
Шевченківський  район 

 

4 Гетьмана 
І.Мазепи,12 (1-
ий під’їзд) 

1-ий поверх 4,6 для мешканців 
будинку, творчих 
працівників та 
громадських 
організацій – 29,32 
грн. 
для мешканців - 
175,90 грн. 

 

ЛКП “Балатон-
409”,  
 
252-94-59 

 

 
Обов’язкова умова конкурсу: переможець конкурсу проводить оплату послуг з 

незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору 

оренди. 

 

                                  Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування. 
 

            Конкурс проводиться з метою надання в оренду нежитлових приміщень. 

Для участі в конкурсі претендент подає заяву встановленої форми з переліком 

документів затвердженим рішенням виконавчого комітету від 19.10.2012 № 714 “Про 

затвердження стандартів адміністративних послуг, які надає управління комунальної 

власності департаменту економічної політики”: 

            1)   засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати 

договір (1, 2, 11 сторінки); 

            2) копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера (видана 

Головним управлінням ДФС у Львівській області, вул. Стрийська, 35), засвідчена 

заявником; 

             



            3) засвідчена копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, для 

власників квартир, що не зареєстровані за вказаною адресою в будинках згідно вище 

вказаного переліку;                         

            4)  копія диплому про освіту, засвідчена заявником – для професійних творчих 

працівників (за наявності); 

            5) копія членського квитка члена творчої спілки, засвідчена заявником (за 

наявності); 

            6)  оригінал довідки від відповідної спілки про заняття певним видом діяльності-для 

народних митців (за наявності); 

            7) витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців (оригінал) та установчі документи – для громадських організацій;        

              * напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“.  

Повноваження претендентів (учасників) конкурсу чи їх представників повинні бути 

підтверджені довіреностями чи іншими документами відповідно до чинного законодавства.  

Учасники повинні також пред’явити документи, що засвідчують особу. Пропозиції 

учасників, які не з’явились чи не направили для участі у конкурсі своїх представників та, 

відповідно, не були зареєстровані конкурсною комісією, не враховуються. 

Конкурс проводиться з врахуванням вимог ухвали Львівської міської ради від 

07.06.2007 № 897 “Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. 

Львова” (зі змінами та доповненнями). 

            Учасники конкурсу, при реєстрації, підписують угоду про сплату штрафних санкцій 

у разі перемоги у конкурсі та не підписанні у встановлений термін договору оренди та/або 

акта приймання-передачі майна. Штраф у трикратному розмірі від запропонованої 

переможцем орендної плати добровільно сплачується впродовж 10-ти календарних днів з 

дати затвердження протоколу конкурсної комісії. У разі несплати штрафу у встановлений 

термін управління комунальної власності департаменту економічної політики вживає 

заходи щодо його стягнення у примусовому порядку. 

              З переможцем конкурсу укладається договір оренди типова форма якого 

затверджена ухвалою Львівської міської ради від 27.06.2013 № 2472 “Про внесення змін 

до ухвали міської ради від 07.06.2007 № 897”. 

  Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


