
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 

внутрішніх 

справ України 

40112385, 

Регіональний 

сервісний центр МВС 

у Львівській області, 

м. Львів, вул. Данила 

Апостола, 11,  

тел. (032) 255-62-74 

Частина 

нежитлового 

приміщення – 

комплексу 

адміністративних 

будівель (літ. А-2, 

А-3) 1-го поверху 

4011238

5.1.ЖЯ

ВЦХХ0

11 

м. Львів, вул. 

Данила 

Апостола, 11 

6,0 84 773,00 

станом на 

31.08.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

фінансової 

установи 

(банківського 

відділення) 

2 Державна 

судова 

адміністрація 

України 

32673458, Державне 

підприємство 

«Санаторно-

курортний 

лікувальний центр 

«Шкло», 81051, 

Львівська обл., 

Яворівський р-н, смт 

Шкло, вул. Курортна, 

1,  

тел. (03256) 4-26-45 

Нежитлове 

приміщення на 1-

му поверсі 

адміністративної 

будівлі 

3267345

8.1.ЯШ

ТОПЧ0

05 

Львівська обл., 

Яворівський р-

н, смт Шкло, 

вул. Курортна, 

1 

4,4 22 424,00 

станом на 

31.08.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

технічних 

засобів і антен 

операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 

до Інтернету 



3 Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

14314601, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут приймальних 

електронно-

променевих трубок 

«Еротрон», 79057,  

м. Львів, вул. 

Антоновича, 90, 

 тел. (067) 233-72-27 

Будівля під літ. А-

4 (прим. 1 – 2, 7, 

15 – 192) 

Інформа

ція 

відсутня 

м. Львів, вул. 

Антоновича, 

90 

6151,9 37 183 060,00 

станом на 

31.08.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

суб’єктів 

господарювання, 

що здійснюють 

проектні, 

проектно-

вишукувальні, 

проектно-

конструкторські 

роботи 
 

        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 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

38693595, ВП 

«Геологорозвідуваль-

на експедиція ДП 

«Львівугілля», 44700, 

Волинська обл.,  

м. Володимир-

Волинський, вул. 

Устилузька, 19, 

 тел. (03342) 2-19-63 

Піднавіс 3232325

6.58. 

ЕЯА-

НЯД014 

44700, 

Волинська 

обл., м. 

Володимир-

Волинський, 

вул. Луцька, 

80в 

123,2 101 642,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

складу 



2 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

України 

38693595, ВП 

«Геологорозвідуваль-

на експедиція ДП 

«Львівугілля», 44700, 

Волинська обл.,  

м. Володимир-

Волинський, вул. 

Устилузька, 19,  

тел. (03342) 2-19-63 

Баня; 

санпропускник; 

котельня 

3232325

6.58. 

ЕЯА-

НЯД013 

44700, 

Волинська 

обл., м. 

Володимир-

Волинський, 

вул. Луцька, 

80в 

136,2 105 691,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

складу 

 

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». 
 

 

 


