
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 

оборони 

України 

38076799, Львівська 

філія Концерну 

«Військторгсервіс», 

79059, м. Львів, вул. 

Плугова, 12а,  

тел. (032) 253-24-64 

Будівля магазину 

№ 30 

3368992

2.15.ФЯ

ХВЦА0

12 

Львівська обл., 

Яворівський р-

н, с. Старичі, 

вул. 

Шептицького, 

17а 

154,7 143 700,00 

станом на 

31.08.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення: 

75,6 м
2
 – 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів; 79,1 м
2
 

– торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи 
 

        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 

02125102, 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 43025, 

Волинська обл.,  

м. Луцьк, просп. Волі, 

13,  

тел. (0332) 24-10-07 

Частина 

санаторію-

профілакторію 

– 43021, 

Волинська 

обл., м. Луцьк, 

вул. Ярощука, 

30 

203,3 1 210 967,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

громадської 

організації на 

площі, що не 

викорис-

товується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125102, 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 43025, 

Волинська обл.,  

м. Луцьк, просп. Волі, 

13,  

тел. (0332) 24-10-07 

Частина 

приміщення 

навчально-

бібліотечного 

корпусу № 8 

0212510

2.1. 

ЮДКД

ОС006 

43021, 

Волинська 

обл., м. Луцьк, 

вул. 

Винниченка, 

30а 

140,0 896 917,00 2 роки 

364 дні 

Розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, в 

навчальному 

закладі 

3 Міністерство 

енергетики та 

вугільної 

промисловості 

32402870, ДП 

«Регіональні 

електричні мережі», 

04080, м. Київ, вул. 

Кирилівська, 85 

Частина будівлі 

ПС шахти № 4 

3240287

0.2. 

УЦФИЧ

Ц019 

45400, 

Волинська 

обл., м. Ново-

волинськ, вул. 

Луцька, 1в 

74,9 232 147,00 2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

 

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  

02070832, Державний 

вищий навчальний 

заклад 

«Ужгородський 

національний універ-

ситет», Закарпатська 

обл., м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 46, 

 тел. (0312) 61-33-21 

Частина коридору 

(поз. 22 за планом) 

1-го поверху бу-

дівлі літ. «А'» 

навчально-

лабораторного 

корпусу літ «АА'» 

0207083

2.1 

ЯНУБФ

А – 071 

Закарпатська 

обл., м. 

Ужгород, вул. 

Університетсь

ка, 14  

5,0 42 099,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

буфету, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, у 

навчальному 

закладі 

 

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». 
 


