
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 Державне 

агентство 

водних 

ресурсів 

України 

01038909, Басейнове 

управління водних 

ресурсів річок 

Західного Бугу та 

Сяну, 79017, м. Львів, 

вул. Родини 

Крушельницьких, 14,  

тел. (0322) 75-10-28 

Будівля гаража 

літ. «Б-1»  

0103890

9.1.ЧГО

ЛЧХ003  

 

м. Львів, вул. 

Січинського, 

41 

385,4 1 450 782,00 

станом на 

30.11.2019 

2 роки 

364 дні 

Виробництво 

металевих 

виробів (інше 

використання 

нерухомого 

майна)  

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, НУ 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів, вул. С. 

Бандери, 12,  

тел. (032) 258-30-69 

Вбудоване 

нежитлове примі-

щення на 1-му 

поверсі будівлі  

– 

 

м. Львів, вул. 

Стуса, 2 

18,5 254 000,00 

станом на 

31.10.2019 

1 рік Розміщення 

кімнати 

психологічного 

розвантаження 

(інше 

використання 

нерухомого 

майна) 
 

        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 

43,3 283 715,00 2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

продовольчих 

товарів, крім 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Державна 

служба 

статистики 

України 

02359662, Головне 

управління 

статистики у 

Волинській області, 

43025, Волинська 

обл., м. Луцьк, вул. 

Шопена, 12,  

тел. (0332) 78-56-71 

Частина 

адміністративної 

будівлі А-1  

– 45200, 

Волинська 

обл.,  

м. Ківерці, вул. 

Незалежності, 

18 

68,4 260 080,00 2 роки 

364 дні 

34,6 м
2
 – 

розміщення 

офіса, 33,8 м
2
 – 

ритуальні 

послуги 

 

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». 
 

 

 


