
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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

02071004, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем 

(ДП НДІ «Система)», 

79008,  

м. Львів, вул.  

М. Кривоноса, 6,  

тел. (032) 239-92-00 

Нежитлові 

вбудовані 

приміщення 

(№164 – 22,5 м
2
, 

№ 165 – 22,4 м
2
) 

на 2-му поверсі 

дво-

чотириповерхової 

будівлі під літ  

«А-4» 

– м. Львів, вул. 

Винниченка, 

30 

44,9 669 328,00 

станом на 

30.04.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовуєть-

ся для 

провадження 

підприємницької 

діяльності і 

становить не 

більше як 50 м
2
 

2 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39292197, Державна 

фіскальна служба 

України, 

Львівська пл., 8, м. 

Київ-53, МСП 04655,  

тел. (044) 272-51-59 

Частина залу 

накопичення 

пасажирів 1-го 

поверху будівлі 

автовокзалу 

міжнародного 

пункту пропуску 

для 

автомобільного 

транспорту 

«Шегині» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Мостиський р-

н, с. Шегині, 

вул. Дружби, 

201 

4,0 32 040,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельних 

апаратів, що 

відпускають 

продовольчі 

товари (кавові 

апарати) 



3 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39292197, Державна 

фіскальна служба 

України, м. Київ-53, 

Львівська пл., 8,  

тел. (044) 272-51-59 

Частини тамбура 

цокольного 

поверху та 

частини залу 

накопичення 

пасажирів 1-го 

поверху в 

напрямку в’їзд в 

Україну 

приміщення 

будівлі 

автовокзалу 

МАПП 

«Краковець» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Яворівський  

р-н, смт 

Краковець, 

вул. 

Вербицького, 

54 

4,0 34 550,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельних 

апаратів, що 

відпускають 

продовольчі 

товари (кавові 

апарати) 

4 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39292197, Державна 

фіскальна служба 

України,  

Львівська пл., 8,  

м. Київ-53,  

МСП 04655,  

тел. (044) 272-51-59 

Частини холу 

будинку 

вантажної 

дільниці поз. 5 

МАПП  

«Рава-Руська» та 

частини холу 

будинку 

вантажної 

дільниці поз.15 

МАПП 

 «Рава-Руська» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, с. Рата, 

вул. 

Гребінська, 28 

4,0 32 120,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельних 

апаратів, що 

відпускають 

продовольчі 

товари (кавові 

апарати) 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

Стрийський коледж 

Львівського 

національного 

аграрного 

університету, 

Львівська обл.,  

м. Стрий, вул. 

Львівська, 169,  

тел. (0245) 5-31-90 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення  

на 2-му поверсі 

будівлі 

навчального 

корпусу №1 

0049373

5.7.ЯКУ

ФВУ11

3 

Львівська обл., 

м. Стрий, вул. 

Львівська, 169 

3,0 25 000,00 

станом на 

28.02.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельних 

автоматів, що 

відпускають 

продовольчі 

товари 



6 Городоцька 

районна 

державна 

адміністрація 

Львівської 

області 

04056463, Городоцька 

районна державна 

адміністрація 

Львівської області, 

Львівська обл.,  

м. Городок, вул.  

Б. Хмельницького, 2, 

 тел. (0231) 3-05-33 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

Львівська обл., 

м. Городок, 

майдан 

Гайдамаків, 

25-26 

30,5 199 400,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що діє на основі 

приватної 

власності і 

провадить 

господарську 

діяльність з 

медичної 

практики 
 

        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». 
 


