
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 

юстиції 

України 

08680477, Державне 

підприємство 

«Підприємство ДКВС 

України (№48)» 

79031, м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2,  

тел. (032) 234-27-78 

Нежитлове 

приміщення в 

одноповерховій 

будівлі за 

інвентарним 

номером 10310078 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

26,9 305 059,00 

станом на 

31.05.2019  

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення 

(перукарня) 

2 Міністерство 

юстиції 

України 

08680477, Державне 

підприємство 

«Підприємство ДКВС 

України (№48)» 

79031, м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2,  

тел. (032) 234-27-78 

Нежитлові 

приміщення в 

одноповерховій 

будівлі за 

інвентарним 

номером 10310081 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

38,0 412 070,00 

станом на 

31.05.2019  

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

складу 

3 Державна 

служба 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

38519326, ДП 

«Укрветсанзавод»,  

м. Київ, вул. Бориса 

Грінченка, 1,  

тел. (044) 503-03-53 

Будівля 

виробничого 

корпусу площею 

1331,2 м
2
, будівля 

котельні площею 

589,8 м
2
, частина 

будівлі допоміж-

ного корпусу 

площею 35,1 м
2
 

(приміщення № 

23) 

3851932

6.17.ЕО

ФТЛМ5

73; 

3851932

6.17.ЕО

ФТЛМ5

82; 

3851932

6. 17. 

ЕОФТЛ

М580  

Львівська обл., 

Жовківський 

р-н, с. Воля-

Висоцька, вул. 

Заруддя, 2 

1956,1 3 224 069,00 

станом на 

31.05.2019 

10 років Здійснення 

господарської 

діяльності з 

переробки 

нехарчових 

продуктів 

тваринного 

походження та 

виготовлення 

кормових 

добавок (інше 

використання 



нерухомого 

майна) 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

Львівська область,  

м. Дрогобич,  

вул. І. Франка, 24,  

тел. (0324) 41-04-74 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

навчального 

корпусу № 1 

Інформа

ція 

відсутня 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. І. Франка, 

24 

1,0 10 800,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні  

 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Івана Франка, 

Львівська область,  

м. Дрогобич, вул. І. 

Франка, 24,  

тел. (0324) 41-04-74 

Частина 

вбудованого 

нежитлового 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

навчального 

корпусу № 3 

Інформа

ція 

відсутня 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. 

Стрийська, 3 

1,0 10 520,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні  

 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 

6 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, ДП 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького», 

79000, м. Львів, 

аеропорт ЦА,  

тел. (032)229-83-32 

Частина 

нежитлового 

приміщення на 

третьому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3» 

новий аеровокзал 

ДП «Міжна-

родний аеропорт 

«Львів» 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

20,0 570 075,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів та 

товарів 

підакцизної 

групи 

7 Державна 

судова ад-

міністрація 

України 

26306742, 

Територіальне 

управління державної 

судової адміністрації 

України в Львівській 

області, 79005,  

Частина 

нежитлового 

приміщення, 

розташованого в 

будівлі 

Галицького 

2630674

2.1.КШ

ЛНЯШ0

49 

м. Львів, вул. 

Чоловського, 2 

2,0 41 180,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

автомата, що 

відпускає 

продовольчі 

товари 



м. Львів, вул. 

Драгоманова, 25,  

тел. (032) 260-03-98 

районного суду  

м. Львова 

 

        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». 
 

 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Волинській області 

 

№
 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 

освіти і науки 

України 

02540083, 

Любешівський 

технічний коледж 

Луцького 

національного 

технічного 

університету, 44200, 

Волинська обл.,  

смт Любешів, вул. 

Брестська, 7,  

тел (03362) 2-16-80 

Частина 

нежитлового 

приміщення 

громадсько-

побутового 

корпусу 

0547729

6.5.ВЮ

НГКБ00

2 

44200, 

Волинська 

обл., смт 

Любешів, вул. 

Брестська, 7 

537,57 1 300 040,00 До 3 

років 

Для розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальному 

закладі 

 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська 

обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, Управління забезпечення повноважень у Волинській області Регіонального 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». 
 



 

 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 

 

№
 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 

освіти і науки 

України 

22115778, Навчально-

методичний центр 

професійно-технічної 

освіти у 

Закарпатській області, 

Закарпатська обл.,  

м. Ужгород,  

вул. Будителів, 

будинок, 3/1,  

тел. (03122) 3-21-96 

Вбудоване 

приміщення  

(поз. 2) на 

першому поверсі 

адміністративного 

корпусу (літ. А) 

– Закарпатська 

обл., м. 

Ужгород, вул. 

Будителів, буд. 

3/1 

25,6 188 237,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

офісного 

приміщення 

 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» 

за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 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 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». 
 


