
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 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України 

04728690, Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих сис-

тем», м. Львів, вул. 

М. Кривоноса, 6,  

тел. (032) 239-92-00 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення № 5 

на 1-му поверсі 

одноповерхової 

будівлі 

 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Кривоноса, 6 
8,4 56 000,00 

станом на 

30.04.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

складу 

 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська політех-

ніка», 79013, м. Львів, 

вул. Степана Бандери, 

12,  

тел.: (032) 258-21-11, 

237-49-93 

Частина 

вбудованих 

нежитлових 

приміщень на 1-

му поверсі (фойє 

№ 36б (вхід в 

корпус) – 2,0 м
2
 та 

фойє № 69а (вхід в 

корпус) – 2,0 м
2
) 

навчального 

корпусу № 19 

Інформа

ція 

відсутн

я 

м. Львів, вул. 

Князя Романа, 

1, 3, 5 

4,0 82 633,00 

станом на 

30.04.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

торговельних 

автоматів, що 

відпускають 

продовольчі 

товари 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02125438, 

Дрогобицький 

державний 

педагогічний універ-

ситет імені Івана 

Франка, 82100, м. 

Нежитлові 

приміщення № 25-

28 на першому 

поверсі будівлі 

0212513

8.1ХОС

ККС020 

Львівська обл., 

м. Дрогобич, 

вул. 

Володимира 

Великого, 5 

54,5 467 250,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що діє на основі 

приватної 

власності і про-



Дрогобич, вул. Івана 

Франка, 24,  

тел. (0324) 41-04-74 

вадить 

господарську 

діяльність з 

медичної 

практики 
4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

34716922, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Університет 

банківської справи», 

04070, м. Київ, вул. 

Aндріївська, 1 

Частини 

нежитлових 

приміщень: 

нежитлові 

приміщення 

підвалу (під 

індексами II, IIа) – 

35,0 м
2
 та 1-го 

поверху (під 

індексами: 2 

(частина), 2a) – 7,0 

м
2 

3471692

2.1.УЖ

НХЕД0

02 

м. Львів, вул. 

Січових 

Стрільців,11 

42,0 557 887,00 

станом на 

31.03.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

буфету, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи, у 

закладах освіти 

 

        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 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070832, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Ужго-

родський 

національний 

Частина холу (поз. 

22 б за планом) 1-

го поверху будівлі 

літ. «А» 

гуртожитку № 3 

0207083

2.1.ЯНУ

БФА – 

090 

Закарпатська 

обл., м. 

Ужгород, 

Студентська 

набережна, 2 

2,0 17 440,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

програмно-

технічного 

комплексу са-

мообслуговуван



університет», 

Закарпатська обл., м. 

Ужгород, вул. 

Підгірна, 46,  

тел. (095) 539-95-58 

ня (платіжного 

термінала) 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070832, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Ужго-

родський 

національний 

університет», 

Закарпатська обл., м. 

Ужгород, вул. 

Підгірна, 46,  

тел. (095) 539-95-58 

Частина 

приміщення 

коридору, (поз. 2 

за планом) 

корпусу II на 1-му 

поверсі будівлі 

студентського 

гуртожитку № 4 

літ. «А» 

 

0207083

2.1.ЯНУ

БФА – 

091 

Закарпатська 

обл., м. 

Ужгород, вул. 

Уні-

верситетська, 

12 

2,0 17 440,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

програмно-

технічного 

комплексу са-

мообслуговуван

ня (платіжного 

термінала) 

3 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02070832, Державний 

вищий навчальний 

заклад «Ужго-

родський 

національний 

університет», 

Закарпатська обл., м. 

Ужгород, вул. 

Підгірна, 46,  

тел. (095) 539-95-58 

Дві частини холу 

(поз. 45 за планом) 

1-го поверху 

будівлі літ. «А» 

навчально-

лабораторного 

корпусу літ. АА' 

 

0207083

2.1.ЯНУ

БФА – 

071 

Закарпатська 

обл., м. 

Ужгород, вул. 

Уні-

верситетська, 

14 

4,0 34 824,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

програмно-

технічного 

комплексу са-

мообслуговуван

ня (платіжного 

термінала) 

 

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». 
 


