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ФОНд дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАТ.ПИ
рЕп онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАй нА укрА1.н1;I

по льв1вськ1,`'[, зАкАрпАтсьші`Z'I тА волинськ1й оБлАстях
Управлiння забезгI.tIеIIня реалiзаіti.д. іцовноважень у В{jjіиLіськiй Uбjіастj

нлкАз

/z_ яр2д J Iyl lьк №=,zzг_г__

Про затвердження умов та
додатков11х умов передачi
державноm майна в орснд}' без
проведен" i`укцitt".`'

Вiдповiдно    до    часгш  !11     статтi     15    Зш\гоі1у    Укра.і.ни    "Про    ореI],.і.\     'іержаішоі`tI    іа
комуналыюго   майна"   вiд   о3.10.2019   №157-Х[,   пункту    111    Порядку   пег]е,Iіачi   в   оренду
державного та комунc"ыюго майна, затвердженого постановою Кабiнсту Мiнiстрiв Украtни нi,ті
о3.06.2020  .`.`Гg  483,  Методиh.и   розрахунку  орендно.і.  плати  за  ,ттержавт-тс   м.іГтпо  та  пропорцi.!.  .іТ

розподiлу     ,I:іjli-j\ Ті`тодики    ),   затверджсно'і.   ііостановою    Кабiнету   Мilтiстрiв    Укра.і.ни   вi,ті
о4.10.1995 №!786

нАкАзу1о:

1.  Зcі'г!чэдті"  }'\тоі.ш  ореттди  нерухомо1 о  майна,  іцо  налсжить  ,і.[о  державно.і.  влас,носі`i  -
частини   п      `'!`іtііt`іJ,t`і`(\'оізttго   адмiттiстратиі3ного   ііііттмiщетI[т;I   (.гIiтера   Ач6)   плотцсіо    15.41{в.м   з:і

адресою:   4.  J08,   Волинськ€і   обjт.,   м.   Ковеjіь.    і!\'.L   Незаjlежностi,    1  lt)а.   що   t`ібjгіjh.Ов_\;с'гьс>і   [+іі
балансi Головного управ.'іilіі  tі  Нацiональноі. іі\tjlіі.ііі. }'   Во.іинс`I,кііj  о\1  шL , I

1.1.   Розмiр   орендIIo.і.   шгати,   визначений   іIiі   пiдставi   абзац}    2   ііv+U{г\     !()   Мі.то,'іиі\-і,і      -1
гривня в pi і\.;

1.2.  (-` . '`rік  t_`геіLтUт  -4  роки   11  мiсяцiв.

1.3.1        'Lf`і>,t`    і!     'і't,ILі[ііетіітя    шіі``Iна   -ро"iші`нші    бIо,т,I\'етItо.і.   }сгаттоіш.    нL{і    ,\'ііін\і};'t`U,Оі     J  і

рахунок дс`[  ,wjjііоі`U  і-,<ю,т,!`-с'і  `'.
2.   Вi,'L'іiлу   орс`U,`іііU``.    L    ііііtсш   опришо,`інш ;і    iшl)Орі\іщiіо   про   }'vіоі3и   оі)еіL,Lш   ні`і)} \о`.`,іі)Iіt

майна,  ви'+   !tіі-ісіIого  U  п}'ш'і`i   1   цього  накi`'t}',   іта  UфiцjйIтiй  вC`бі`'ішjіilщi   `'HрzH>,.ііiнUyі   'tабі`'3і!і`іIі`шI;і

реалiзацi.і. t ' ``вноважень у Воттинськiй областi  Регiонаттьного вiддiлетттгя  Фон,гtу ,т[е]іжавного майші
Укра.і.ни  п      `Гі,i2iвськ:'"і,  3Uі{ііішатеьh-iй  та  ВО,'mііськiі`'і  облас 1;гх   га  в  і`.`іі`h. і.`ротшiil   і`Оі)I овiй  cUc і і,\іi

3.  Bi         \і3:талы:.IU  і,   j`,іі  і!і,п\.о1іання  пунк'I}   2   IU,іііо  паі\азу   іііtt<.іtістп   ш  [`о,Iіj[шого  сUецiаjііі.і`і

вiддiлуор`       шхвi,ті  ші.іі:і  ,t`   !.шуКушнiрук.
4.   Кt        !`іtоЛь   З:`    !UIг     Uі,      :і;іш    цL,ОгО    нака'`t,\'    іі,``іі\-.іасш    ш    '!іісі\t.ішш``.іі    іI:\іі;L'Iі,ііііI\.iі    УUрі`в`tiUU>і

забезпече[      [   рсшij`щj.і.   ііові[оважснь   у   Во.іи]іі.і,кifl   обjтастi   г` шііашjшш   і3i,`ідi.'ту   орі`Iцні1\
вiдносин 1.  ` г{uiю П:ітіоі\:.

ЗаступшIt
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та Волинс`
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повнова>і\-
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•,7    волU,       .I ,... :     1       \       )_ULс,I.[ Еz_iiЕi 1 `е` L я н а М АСЛ l:Л l`. О



Виконавецъ:

Головний спецiалiст вiддiлу
орендних вiдносин

Погодженt`:

ГоловниГі сі Iецiалiст сс1\тору
претензiГіііо-позовно.і.  роботи
у Волинськiй областi

Заступни к ттачальника
Управлiі!!!`і'',iібсзIісчсіііItijэеалiзацi.і.

повнова;іtсі [і, у ВолиіIськi і`'і областi -
начальник в.[ддiлу орендні,1х вiдттосин
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