
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 

освіти і науки 

України 

05393837, ВСП 

Технічний коледж НУ 

«Львівська політехні-

ка», 79035, м. Львів, 

вул. Пимоненка,17,  

тел. 270-20-50 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення на  

1-му поверсі 

будівлі 

господарської 

частини 

навчального 

корпусу 

0207101

0.25.ЦЛ

ЯЮСЕ3

65 

м. Львів, вул. 

Пулюя, 30 

635,91 4 586 685,00 

станом на 

30.09.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

виробництва 

хлібобулочних 

виробів 

(пекарні)  

 

        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 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 Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України 

01037063, Берегівське 

міжрайонне 

управління водного 

господарства, 

Закарпатська обл.,  

м. Берегово, вул. 

Мочолівська, 157,  

тел. (03141) 4-20-63 

Штаб літ. Т  0103706

3.21. 

АААБЕ

Е264 

Закарпатська 

обл., м. 

Берегово, вул. 

Мочолівська, 

157 

221,8 824 677,00 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». 
 


