
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 

юстиції 

України 

08681175, Державна 

установа «Львівська 

виправна колонія № 

48», 79031, м. Львів, 

вул. Хуторівка, 2,  

тел. (032) 234-27-78 

Нежитлові 

приміщення на 

першому поверсі 

будівлі 

0868117

5.1.ФТБ

ДБЯ219 

м. Львів, вул. 

Хуторівка, 2 

136,7 1 335 911,00 

станом на 

30.06.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування 

населення (ательє 

з пошиття одягу 

за 

індивідуальним 

замовленням та 

ремонту одягу) 

2 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів-13, просп. 

С.Бандери, 12,  

тел. (032) 258-26-80 

Частина даху 

будівлі 

навчального 

корпусу №36 НУ 

«Львівська 

політехніка» 

0207101

0.5. 

ВИВЖ

ХЯ 078 

м. Львів, 

просп. В. 

Чорновола, 57 

23,5 194 970,00 

станом на 

31.05.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

технічних засобів 

і антен 

операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги 

рухомого 

(мобільного) 

зв’язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги доступу 



до Інтернету 

3 Міністерство 

інфра-

структури 

України 

33073442, Державне 

підприємство 

«Міжнародний 

аеропорт «Львів» 

імені Данила 

Галицького», 79000, 

м. Львів, аеропорт 

ЦА,  

тел. (032) 229-80-34 

Нежитлове 

приміщення, яке 

знаходиться на 

першому поверсі 

будівлі під 

літерою «Б-3»-

новий аеровокзал 

ДП «МА «Львів» 

ім. Данила 

Галицького» 

Інформа

ція 

відсут-

ня 

м. Львів, вул. 

Любінська, 168 

 

4,0 

 

112 050,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

пункту прокату 

автомобілів (інше 

використання) 

4 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів, вул. C. 

Бандери, 12,  

тел. (032) 237-49-93, 

258-27-58 

Частина фасаду 

(вікно тамбура 

головного входу) 

навчального 

корпусу № 8 

 

– м. Львів, пл. 

Св. Юри, 3/4 

2,4 18 550,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 

5 Міністерство 

освіти і науки 

України 

02071010, 

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка», 79013, 

м. Львів, вул. C. 

Бандери, 12,  

тел. (032) 237-49-93, 

258-27-58 

Частина фасаду 

(вікно тамбура 

головного входу) 

навчального 

корпусу № 2 

– м. Львів, вул. 

Карпінського, 

6 

2,4 17 630,00 

станом на 

30.06.2019 

1 рік Розміщення 

зовнішньої 

реклами на 

будівлі 

 

        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 

охорони 

здоров’я 

України 

40524109, ДУ «Центр 

громадського 

здоров’я МОЗ 

України», 04071,  

м. Київ, вул. 

Ярославська, 41,  

тел. (044) 425-43-54, 

281-23-57 

Адміністративний 

будинок /А-1/ 

– 43000, 

Волинська 

обл., м. Луцьк, 

вул. Потапова, 

10  

294,1 1 665 012,00 2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офісних 

приміщень 

 

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». 
 

 

 

 


