
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 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління 

статистики у 

Львівській області,  

м. Львів, вул. 

Замарстинівська, 7,  

тел. (032) 258-59-93 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення  

№ 20, 281 на 

першому поверсі 

будівлі 

0236140

0.1.АА

АДЕЖ0

44 

м. Львів, вул. 

Замарстинівсь

ка, 7 

58,1 477 000,00 

станом на 

31.07.2019 

2 роки Розміщення 

складу 

 

        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 

фінансів 

України 

02311827, Управління 

фінансів Луцької 

районної державної 

адміністрації 

Волинської області, 

43001, Волинська 

обл., м. Луцьк, вул. 

Шевченка, 41,  

тел. (0332) 72-80-61 

Частина 

адміністративного 

приміщення 

0231182

7.2. 

АААДЕ

В707 

43001, 

Волинська 

обл., 

м. Луцьк, вул. 

Шевченка, 41 

16,7 93 538,00 2 роки 

364 дні 

Розміщення 

офіса 

2 Державна 

казначейська 

служба 

України 

38031391, Управління 

Державної 

казначейської служби 

України у 

Горохівському районі 

Волинської області, 

45701, Волинська 

обл., м. Горохів, вул. 

Гетьманська, 5,  

тел. (03379) 2-18-11 

Частина 

службового 

приміщення 

3803139

1.1. 

АААДЕ

Г005 

45701, 

Волинська 

обл., 

м. Горохів, 

вул. 

Гетьманська, 5 

21,2 84 207,00 2 роки 11 

місяців 

Здійснення 

нотаріальної 

діяльності 

 

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 

02543710, 

Професійно-технічне 

училище № 33 смт 

Великий Березний, 

Закарпатська обл., 

Великоберезнянський 

р-н, смт Великий 

Березний, вул. 

Короленка, 10,  

тел.: (03135) 2-37-46, 

2-35-87 

Вбудовані 

нежитлові 

приміщення 

будівлі 

Автолабораторії 

(літ. Ж) 

0254371

0.1 

ШВПЖ

ЖЕ 028 

Закарпатська 

обл., 

Великоберезня

нський р-н, 

смт Великий 

Березний, вул. 

Короленка, 10 

384,3 1 175 958,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення 

комунального 

позашкільного 

навчального 

закладу (крім 

оздоровчих 

закладів для 

дітей і молоді) 

(для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом учнів 

Великоберезнян

ської дитячо-

юнацької 

спортивної 

школи 

Великоберезнян

ської районної 

ради 

Закарпатської 

області) 

 

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». 
 


