
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області  про намір передати в оренду  

об’єкти державного майна, щодо якого 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 

Місцезнаход-

ження 

Загаль

на 

пло-

ща, м
2
 

Вартість 

майна за 

незалежною 

оцінкою, грн. 

Максима-

льно 

можли-

вий строк 

оренди 

Мета 

використання 

1 

 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

Державна фіскальна 

служба України 

(користувач Львівська 

митниця ДФС" 

ЄДРПОУ 39420875, 

79000, м. Львів, вул. 

Костюшка, 1 

тел. (032) 258-99-18, 

(032) 258-99-58 

Нежитлові 

приміщення, 

розміщені на 

першому поверсі 

будівлі 

автовокзалу 

міжнародного 

автомобільного 

пункту пропуску 

"Шегині" 

3929219

7.14.АА

АГБГ44

4 

Львівська обл., 

Мостиський р-н, 

смт Шегині, вул. 

Дружби, 201 

14,0 110 000,00 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

фінансової 

установи 

(структурного 

підрозділу 

банку) 

2 

 

Державна 

фіскальна 

служба 

України 

Державна фіскальна 

служба України 

(користувач Львівська 

митниця ДФС" 

ЄДРПОУ 39420875, 

79000, м. Львів, вул. 

Костюшка, 1 

тел. (032) 258-99-18, 

(032) 258-99-58 

Нежитлові 

приміщення, а 

саме: частина 

приміщення 213 

та приміщення 

214 на першому 

поверсі, та 

приміщення 116 

на цокольному 

поверсі будівлі 

автовокзалу 

міжнародного 

автомобільного 

пункту пропуску 

"Краковець" 

3929219

7.14.АА

ААЖЖ

993 

Львівська обл., 

Яворівський р-н, 

смт Краковець, 

вул. Вербицького, 

54 

41,2 318 000,00 

станом на 

31.07.2016 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

фінансової 

установи 

(структурного 

підрозділу 

банку) 



3 Міністерст

во 

економічно

го розвитку 

і торгівлі  

України 

ДП "Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем" 

ЄДРПОУ 04728690,  

79008 м. Львів,  

вул. Кривоноса, 6 

тел. (032) 239-92-00 

Нежитлові 

приміщення  на 

першому поверсі 

одноповерхової 

будівлі літ."А-1" 

- м. Львів, вул. 

Кривоноса, 4а 

32,8 155 571,0 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

поліграфічного 

виробництва 

4 Міністерст

во 

економічно

го розвитку 

і торгівлі  

України 

ДП "Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем" 

ЄДРПОУ 04728690,   

79008 м. Львів,  

вул. Кривоноса, 6 

тел. (032) 239-92-00 

Нежитлові 

приміщення 

(№№ 54, 55, 57, 

58, 58а) на 

першому поверсі 

2-4 поверхової 

будівлі 

- м. Львів, вул. 

Винниченка, 30 

59,3 941 103,0 

станом на 

31.05.2016 

2 роки 11 

місяців 

розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використо-

вується для 

провадження 

підприємниць-

кої діяльності 

5 Міністерст

во освіти і 

науки 

України 

Національний 

університет 

"Львівська політехніка", 

ЄДРПОУ 02071010, 

79013, м. Львів 

вул. Ст.Бандери,12 

тел. (380-32) 237-49-93 

 

Частина 

вбудованого 

нежитлового  

приміщення,  

розміщеного на 

першому поверсі 

(вестибюль) 

навчального 

корпусу №2 

0207101

0.5.ЦЛЯ

ЮСЕ04

2 

м. Львів, вул. 

Карпінського, 6 

2,0 31 400 

станом на 

31.07.2016 

2 роки  11 

місяців 

Розміщення 

банкомату 

6 Міністерст

во 

інфраструк

тури 

України 

ДП «Міжнародний 

аеропорт «Львів» імені 

Данила Галицького, 

ЄДРПОУ 33073442, 

79000, м. Львів,  

аеропорт ЦА,  

тел. 229-82-16 

Нежитлове 

приміщення, яке 

розташоване на 

першому поверсі 

будівлі 

під літ. «Б-3» 

новий 

аеровокзал 

3307344

2.1.БИК

УГЧ487 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,0 110 928,00 

станом на 

31.03.2016 

1 рік Розміщення 

каси з продажу 

авіаквитків 

(інше 

використання) 

       



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» 

 

 

 

 

 

 

 


