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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАТ.ни

рЕг1онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрА.1.ни
по льв1всы{1й, зАкАрпАтст],кI I1 тА волинськ1й оБлАстях

Управлiння забезпечення реалiзаіIi.і. IIовноважень у Волинськiй областi

нАкАз

с??. ,я . яGю лу,ш{ №_22±

Про затвердження умов та
додаткових умов передачi
державного майна в ореггду бсз
проведення аукцiону

Вiдповiдно   до   часгпп1и    1    стапi    15    За1\'От1у   Укра.і.ни    "Про   оренду   державного   т{\
комунального   майна"   вiд   о3.10.2019   №157-Х1,   пункту   111    Порядку   переіtачi   в   орсіщ
державного та комуналы1ого майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнjстрiв Укра.і.ни вi,гі
о3.06.2020  №  483,  Мето,)ііі!\"  розрахунку  орендно.і.  пла"  за  державне  майнt>  та  пропорцi.і.  .Гі.
розподiлу, затверджено.і. поетановою Кабiі іL` г}' М і I iстрiв Уі\-ра.і.гти  вi,.і о4.10.1995  №786

нАкАзую:

1.  Затвердити  умот3тт  оренди  нерухомого  майна,  що  належить  до  державно.і.  власнос'гi  -
частини адмiнiстративного  tl:\'дтшку №3  пло1цею  1 б7,1  кв.м за адресою: 43025,13олинська обл,.
м. Луцьк, вул. Винниченк:і.11,  що облiковустт,с;!  іі:і баланс`i Головноі`о управлjння НацiоіIаjlьніt.і.
полiцi.і. у  Волинськiй областi :

1.1.  Розмiр  орендно.і.  плати,  визначений  Ita  пiдставi  абзацу  2  пункту   10  Методики    -   ]
1ривня в рiк;

1.2. Строк оренди ~ -1 роки  11 мiсяцiв.
1.3.  Цiльове  признаііі`i;"  майна  -розмiщі`ш[я  бюджетно.і.  установи.  яка  у'гриму€`.тьс>і  'J,zі

рахунок державного бюд-,i`.U )..
2.  Вiддiлу  орендних  вiдносин  опри,тіюдни I Iг  iнформацiю  про  умови  оренди  нерухомо]`о

майна, визначеного в пуIIктi  1  цього нака'3у,  [1а  t>фiцiйнiй вебсторiнцj  УправлjнIтя забе:3печен1[;[
реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi Регiонального вiддiлсння Фонду державноі`о майI iіі
Укра.і.ни по Львiвськiй,  З:U\.іііэHатськiй та  Во.цинсI,кiй  обjіастях  та  в  еjіектроішii,`і   і`і>р]`овiй  сиі` і еh, i
ПiСЛЯ ПОЯВИ ВiдПОВiдНО.l.  Ті' `( ) : : t I I Ю.1. МОЖЛИВОС'Гi .

3.  Вiдповiдальнiсть  'U  Lііконання путткту  2  і іі,ого  п€іказу  покj'Iас'ги I1а  головііог`о  спецiа,тіiс'і Lі
вiддiлу орендних вiдносіIіі А,Iilіу Кушнiрук.

4.  Контроль за викоііtііIіIям цього  наказу  ііоісласти  на заступника начальника Управлiння
забезпечення  реалiзацi.і.  ]іовноважень   у   ВолиIіськiй   обттастi   -   начальника   вiддijту  орендтпі,\
вiдносин Наталiю Патюк.

Заступник начальника
Регiонального вiддiлен"
Фонду державного май11а Укра.і.ни
по Львiвськiй, Закарпатс`I,і\.i il
та Волинськiй областях -і t  і . і t Ljі ьник
Управлiння забезпеченн;і  i ,``іt~ і iзацi.і.
повноважень у Волинськiі`i  о6ластi l`ет>тііi`  МАСЛ1 ``1]`\`О



Виконавець:

Головний спецiалiст вiддiтту
орендних вiдносин

Погоджено:

Головний спецiалiст сектору
претензiйно-позовно.і. роботи
у Волинськiй областi

Заступник начальника
Управлiння забезпечення і]іL`алiзацi.і.
повноважень у Волинськi іі областi -
начальник вiддiлу орендш г< вiдносин
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Алiна Кушнiрук

юрiй Бойко

НатаLг[iя Пuтюк


