
Відповідальний підрозділ —Управління 
комунальної власності, Львівська 
міська рада,
пл. Галицька,15, тел. 235-68-86

зміна форми 
передачі майна 
(приватизація)

при 
збереженні 
форми 
(оренда)

якщо подана 
одна заявка

якщо подано більше 
однієї заявки

у разі участі в 
аукціоні

у разі участі у 
некомерційному 
конкурсі

у разі участі у 
комерційному 
конкурсі

* Документи для подання, кінцевий термін подання та інші умови зазначаються на Кроці 0 “Оголошення в ЗМі“
** У Дозвільний офіс документи можут подавати лише фізичні особи-підприємці та юридичні особи.

Крок 3. Розгляд заявки 
на комісії

Крок 7. Розгляд поданих 
заявок та визначення 
переможця комісією

Крок 4. Отримання 
листа-повідомлення  

про визначення 
виду конкурсу

Крок 2. Подання документів

Крок 6. Подання 
документів участі у 

конкурсі

Крок 8. Отримання 
повідомлення про результат  

розгляду заявки

Крок 10. Оформлення 
договору оренди

Крок 11. Акт прийому-
передачі між 

балансоутримувачем і 
орендарем

Крок 9. Оплата 
оцінки майна

Умовні позначення

Оренда нежитлових приміщень комунальної власності

Можливість 
подання/отримання 
документів поштою

Можливість 
подання/отримання 
документів особисто

  Крок 1.  Підготовка документів*

Центр надання 
адміністративних 

послуг

Дозвільний офіс 
або Центр надання 

адміністративних послуг*

Дозвільний офіс 
або Центр надання 

адміністративних послуг 

Перелік 
документів

Перелік 
документів

Перелік 
документів

Оренда нежитлових 
приміщень для 

громадсько-
господарських чи 
творчих потреб

Оренда нежитлових 
приміщень для 
бізнес-потреб Тривалість 

“Крок 2 - Крок 4” 
— 45 календ. днів

Тривалість 
“Крок 4 - Крок 8” 
— 60 календ. днів

  Крок 5.  Підготовка 
документів для участі у 

конкурсі

при 
позитивному 

результаті

http://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/!_tsap/files/2013/12/12/12_print.pdf
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/daee47ba65f236afc22577b50054ece7?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/44e99c2af36cae01c225770d002943da?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/2c12b2e41d32f7d8c225770d003ecfb3?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/65059b6c078b3673c225770d00295340?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/2823d7b277f28f80c225770d00294df3?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/9e59d37cd0f0c965c225770d003ede86?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/0560bded98a2a679c225770d00295842?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/fa61c842d745cdb9c225770d003e0bfa?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/f945c2c0b9616d90c225770d00293775?OpenDocument
http://www8.city-adm.lviv.ua/2004/info/info_adm.nsf/a7cef1bcf81e44dcc2257767002d1f3f/bf1a60b006039b2fc225770d003f0bdc?OpenDocument
http://city-adm.lviv.ua/portal/for-citizen/faq/domestic-services/dorozhni-karty/6253-prodovzhennia-abo-skasuvannia-priorytetu-na-rozmishchennia-zovnishnoi-reklamy-6
http://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/!_tsap/files/2013/12/12/docs/Oholoshennia_1.doc
http://city-adm.lviv.ua/lmrdownloads/!_tsap/files/2013/12/12/docs/Oholoshennia_2.doc
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