
Оголошення  

орендодавця - РВ ФДМУ по Львівській області  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 Реєстр

овий 

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 Міністерство 

економічного 

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 будівлі 

літ "А-3" загальною 

площею 541,1 кв.м; 
 

нежитлові 

приміщення будівлі 

літ "А-3" загальною 

площею 580,6 кв.м; 
 

нежитлові 

приміщення будівлі 

літ "А-3" загальною 

площею 594,7 кв.м; 
 

нежитлові 

приміщення будівлі 

літ "А-3" загальною 

площею 613,6 кв.м; 
 

нежитлові 

приміщення 

одноповерхової 

будівлі літ К 

(гараж) загальною 

площею 56,9 кв.м; 

 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 

м. Львів, вул. 

Гуцульська, 

15 

 
 

м. Львів, вул. 

Гуцульська, 

17 

 
 

м. Львів, вул. 

Гуцульська, 

19 

 
 

м. Львів, вул. 

Гуцульська, 

21 

 
 

м. Львів, вул. 

Кривоноса, 4 

 

 

 

 

 

2405,5 26 405 625,15 

станом на 

30.06.2016 

5 (п’ять   

років) 

розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 



нежитлові 

приміщення 

одноповерхової 

будівлі  літ Л 

(прохідна) 

загальною площею 

18,6 кв.м 

- м. Львів, вул. 

Кривоноса, 4 

2 Міністерство 

інфраструкту

ри 

України 

ЛД УДППЗ 

«Укрпошта», ЄДРПОУ 

22336769, м. Львів, вул. 

Словацького, 1, 
 

тел. (032) 276-48-26 

Частина технічного 

поверху площею  

6,0 м
2
 та частина 

даху будівлі 

площею 34,0 м
2
 

00492

990.4.

БЕШС

НП95

42 

м. Львів, вул. 

Двірцева, 1 

40,0 333 410,00 

станом на 

31.05.2016 

1 рік Розміщення 

обладнання 

оператора 

телекомунікацій, 

що надає послуги 

з рухомого 

(мобільного) 

зв’язку 

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» 

 

 

 

 

 

 


