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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни

ПО  ЛЬВІВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИНСЬКІй ОБЛАСТЯХ
Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

нАкАз

f '9   с%.2Z'2/ луцьк №##,

Про включення об'єкта оренди
до Переліку першого типу

Відповідно до статей 6,  12, Закону Укра.і.ни "Про оренду державного та
комунального  майна",  пункту  28  Порядку  передачі  в  оренду державного  та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УкраЇни
від о3.06.2020 № 483 (далі-Порядок), на підставі заяви потенційного орендаря
Асоціаці.і. «Правозахисний форум», враховуючи наказ - Управління державно.і.
казначейсько.і. служби  УкраЇни у  Горохівському районі   від 29.04.2021 № 8 та
листи Управління державноЇ казначейсько.і. служби   Укра.і.ни у Горохівському
районі № 03-50-06/410 від о6.05.2021, №03-50-06/481 від о1.06.2021

нАкАзую:

1.  Включити  до  Переліку  об'єктів,  щодо  якого  прийнято  рішення  про
передачу  в  оренду  на  аукціоні  (далі  -  Перелік  першого  типу)  -  частину
службового приміщення   А-2 площекр 21,О кв.м що знаходиться за адресою:
Волинська обл., м. Горохів,   вул. Гетьманська, 5  що обліковується на балансі
Управління державно.і. казначейськоЇ служби  Укра.і.ни у  Горохівському районі
(далі -Об'єкт оренди).

2. Затвердити умови  аукціону  вказаного Об'єкта оренди:
2.1. Стартова орендна плата:
-45,02 ірн, без урахування ПдВ - для елеккронного аукціону;
-22,51грн, без урахування ПдВ -для електронного аукціону зі зниженням

стартово.і. ціни ;
-22,51грн, без урахування ПдВ -для електронного аукціону за методом

покрокового  зниження  стартово.і.  орендно.і.  плати  та  подальшого  подання
цінових пропозицій.

2.2. Строк оренди -5 (п'ять) років.
3. Відділу орендних відносин:

3.1.  Оприлюднити рішення про включення Об'єкта оренди до ПерелікУ
першого  типу    на  офіційній  вебсторінці  Управління  забезпечення  реалізаціЇ
повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного
майна  Укра.і.ни  по  Львівській,   Закарпатській  та  Волинській  областях  та  в
електронній торговій системі після появи відповідноЇ технічно.і. можливості.

3.2. Внести інформацію про Об'єкт оренди до Переліку першого типу.
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3.3.   Повідомити   заявника   -   Асоціацію   «Правозахисний   форум»   та
балансоутримувача - Управління державно.і. казначейсько'і. служби   УкраЇни у
Горохівському районі про включення об'єкта до  Переліку першого типу.     \

3.4.  Протягом  20  робочих  днів  з  дати  включення  Об'єкта  оренди` до
Переліку   першого   типу   оприлюднити   в   електронній   торговій   системі
оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні.

4.  Відповідальність  за  виконання  пункту  3  цього  наказу  покласти  на
головного спеціаліста відділу орендних відносин Аліну Кушнірук.

5.   Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на   заступн`ика
начальника  Управління  забезпечення  реалізаці.і.  повноважень  -  начальника
відділу орендних відносин Наталію Патюк.

Заступник начальника
Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни
по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях ~ начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у Волинській області Тетяна МАСЛЕЧКО


