
Оголошення  

орендодавця - РВ Фонду 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 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 

оборони 

України 

37515252, філія 

«Львівський 

проектний інститут» 

державного 

підприємства 

Міністерства оборони 

України 

«Центральний проек-

тний інститут»,  

м. Львів,  

вул. І. Франка, 61,  

тел. 276-23-85 

Нежитлове 

приміщення № 53 

на 2-му поверсі 

адмінбудівлі 

0798986

5.1. 

м. Львів, вул. 

Івана Франка, 

61 

18,0 275 620,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

2 Державна 

фіскальна 

служба 

України 

39420875, Державна 

фіскальна служба 

України перебуває в 

оперативному 

управлінні 

(користуванні) 

Львівської митниці 

ДФС, 79000, м. Львів, 

вул. Костюшка, 1,  

тел. (032) 258-99-18 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення № 24 

(службове 

приміщення) на 

цокольному 

поверсі в’їзної 

частини 

автовокзалу 

пункту пропуску 

«Краковець» 

3929219

7.14.АА

ААЖЖ

993 

Львівська обл., 

Яворівський  

р-н, смт 

Краковець, 

вул. 

Вербицького, 

54 

19,8 178 680,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

брокерської 

контори 



3 Міністерство 

юстиції 

України 

08680477, Державне 

підприємство 

«Підприємство 

Державної 

кримінально-

виконавчої служби 

України № 48», 

79031, м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2,  

тел. (032) 234-27-78 

Нежитлові 

приміщення 

одноповерхової 

будівлі 

(інвентарний № 

10310080) 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

28,6 239 950,00 

станом на 

31.01.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів,  

вул. С. Бандери,12,  

тел. (032) 237-49-93 

Частини 

вбудованих 

нежитлових 

приміщень  

(по 1 м
2
), які 

розміщені на 1-му, 

2-му, 3-му, 4-му та 

5-му поверхах 

будівлі 

гуртожитку ВСП 

Технологічний 

коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Кульчицької, 

10 

5,0 69 380,00 

станом на 

31.12.2018 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

телекомунікацій

ного обладнання 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 

 

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» 
 


