
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 Державна 

судова 

адміністрація 

України 

Державна 

судова 

адміністрація 

України 

26306742, 

Територіальне 

управління Державної 

судової адміністрації 

України в Львівській 

області, 79005,  

м. Львів, вул. 

Драгоманова, 25,  

тел. (032) 260-03-98 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі 

2630674

2.1.КШ

ЛНЯШ0

49 

м. Львів вул. 

Чоловського, 2 

2,0 40 144,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

банкомата 

2 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» ім. 

Д. Галицького», м. 

Львів, аеропорт ЦА, 

тел. (032) 229-82-16 

Частина 

нежитлового 

приміщення  

на 1-му поверсі 

будівлі нового 

аеровокзалу  

(під літ. «Б-3») 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

4,0 109 700,00 

станом на 

30.04.2019 

2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

непродовольчих 

товарів 

3 Міністерство 

оборони 

України 

08006864, Державне 

підприємство 

Міністерства оборони 

України «Львівський 

завод збірних 

конструкцій», 79040, 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 222,  

тел.: (032) 262-39-03, 

262-42-64 

Нежитлове 

вбудоване 

приміщення в 

Заготівельному 

відділенні  

цеху № 2 

0800686

4.1.АА

АААЄ9

56 

м. Львів, вул. 

Городоцька, 

222 

320,06 1 017 676,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Виробництво 

меблів (інше ви-

користання) 



 

        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,  

м. Луцьк,  

просп. Волі, 13,  

тел. (0332) 77-48-40 

Частина їдальні 0212510

2.1.ЮД

КДОС 

037 

44021, 

Волинська 

обл., Шацький 

р-н, с. Світязь, 

ур. Гушово, 25 

223,9 612 508,00 1 рік Для розміщення 

їдальні, що не 

здійснює продаж 

товарів 

підакцизної 

групи 

2 Державна 

служба ста-

тистики 

України 

02359662, Головне 

управління 

статистики у 

Волинській області, 

43025, м. Луцьк, вул. 

Шопена, 12,  

тел. (0332) 78-56-71 

Частина 

адміністративної 

будівлі «А-9» 

0235966

2.1.АА

АДЕЕ7 

767 

44021, 

Волинська 

обл., м. Луцьк, 

вул. Шопена, 

12 

58,7 371 457,00 2 роки 

364 дні 

Для 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». 
 


