
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 

оборони 

України 

38076799, Філія 

«Львівська філія 

Концерну 

«Військторгсервіс», 

м. Львів, вул. 

Плугова, 12а,  

тел. 253-24-64 

Нежитлова 

будівля 

виробничого 

будинку «Ж-1» 

3368992

2.15.АА

АААЖ 

270 

м. Львів, вул. 

Личаківська, 

150 

853,0 2 175 000,00 

станом 

на 31.08.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

майстерень, що 

здійснюють 

технічне 

обслуговування 

та ремонт 

автомобілів 

2 Державна 

служба 

статистики 

України 

02361400, Головне 

управління 

статистики у 

Львівській області, 

просп. В’ячеслава 

Чорновола, 4, м. 

Львів, 79019,  

тел. (032) 258-59-93 

Вбудоване 

нежитлове 

приміщення № 

50а на 2-му 

поверсі будівлі 

0236140

0.1.АА

АДЕЖ0

43 

м. Львів, 

просп. 

Чорновола, 4 

12,6 194 600,00 

станом 

на 31.08.2019 

2 роки 

364 дні 

Розміщення 

суб’єкта 

господарювання, 

що здійснює 

проектні, 

проектно-

вишукувальні, 

проектно-

конструкторські 

роботи 
 

        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 Державна 

казначейська 

служба 

України 

37720989, Управління 

державної 

казначейської служби 

в Іршавському районі 

Закрпатської області, 

м. Іршава, 

вул. Шевченка, 40,  

тел. (03144) 2-30-50 

Частина 

вбудованого 

приміщення  

(поз. 4) 1-го 

поверху 

адмінбудинку  

літ. А 

3772098

9.1.АА

АГБГ68

5 

Закарпатська 

обл.,  

м. Іршава, вул. 

Шевченка, 40 

4,5 27 342,00 2 роки 11 

місяців 

Розміщення: 

торговельного 

об’єкта з 

продажу 

канцтоварів – 

3,5 м
2
; 

ксерокопіювальн

ої техніки для 

надання 

населенню 

послуг з 

ксерокопіюванн

я документів – 

1,0 м
2
 

 

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». 
 


