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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА.1.ни
рЕг1онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЁни

ПО  ЛЬВ1ВСЫ{1й, ЗАКАРПАТСЬКП`J'I ТА ВОЛИНСЬК1й ОБЛАСТЯХ
Управлiння забезпечення реалiзацi.і. I1овноважень у ВОлинськiй областi

нАкАз

с)у.   ,J7.  2дj2Ёг__ луцьк №_ ?й8

Про затвердження умов та
додаткових умов передачi
державного майна в оренд.}' без
проведення аукцiону

Вiдповiдно    до    частт,1ни    1    статтi    15    Закону    Укра.і.ни    "Про    оренду   ,гіержавг]оіU     іi\
комунального   майна"   вiд   о3.10.2019   №157-Х1,   пункту    111    Порядку   передачi   в   ореіі;_і}і'
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiпiстрiв Укіэа.і.ні,і  в1, і
о3.06.2020  №  483,  Методі"і  розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорцi.I.  .]-і.
розподiлу, затверджено.і. пос'гановою Кабiнету Мттiстрiв Укра.і.ни вiд о4.10.1995 №786

нАкАзую:

1.  Затвердити  умови  оренди  нерухомого  майна,  що  належить  до  державно.і.  в.гIасIтос.і`i  ~
частини адмiнбудинку плотт'ію  12,9 кв.м за адресою:  45400, Волинська обл„ м. Нововоттинськ.
вул. Шахтарська,10, що оГt.іiі{овуеться на балатісi  Головного управлiння Нацiонально.і. полiііi.і. .\
Волинськiй областi :

1.1.  Розмiр  орендно.].  плати,  визначений  на  пiдставi  абзацу  2  пункту  10  Методики    -   1
ГРивня в рiк;

1.2. Строк оренди -4 роки  11 мiсяцiв,
1.3.  Цiльове  призначі`I  щ  майна  -розмiщешIя  бюджетно.і.  установи.  яка  утримустьс`я  'ш

рахунок державного бюджL` ; ,\ .
2.  Вiддiлу  орендних  вiдносин  оприлюднити  iнформацiю  про  умови  ореттди  нерухомогt\

майна, визначеного в пунктi  1  цього наказу, на офiцiйнiй вебсторiнцi Управлiння забе'3IIеLIсіт+і;і
реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi Регiонального вiддiлення Фонду державного майIіiі
Украi.ни по Львiвськiй, Заі\-:іг\mтськiй та Волинськjй областях та в електроннiй торговiй сис'і см і
ПiСЛЯ ПОЯВИ ВiдПОВiдНО.1.   ТС``t`.    ' '1|1О.1. МОЖЛИВОСl`i.

3.  Вiдповiдальнiсть 3:`  .;і1конання пункт}'  2  цього  ііаказу  іIокjlас"  на  гоjіі>вііого спецiLіLiс'і {і
вiддiлу орендних вiдносин Алi[іу Кушнiрук.

4. Контроль за викопа1іпям цього наказу покласти на заступника начальника Управлiнпя
забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi   -   начальника  вjддiлу  орендттих
вiдносин Наталiю Патюк.

Заступник начальника
Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна Укрiі.і'ни
по Львiвськiй, Закарпатськj і``!
та Волинськiй областях -Iіiіі   \.т[ьник
Управлiння забезпечення pm іiзацi.і.
повноважень у Волинськiй  обj[астi ---- ±--=  -,-.-- Тс'і я на МАСЛ 1 )tll\~()



Виконавець:

Головний спецiалiст вiддiлу
орендних вiдносин

Погоджено:

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

Заступник начальника
Управлiння забезпечення іj~`. LіIiзацi.і.
повноважень у ВолинськiГі оtiластi -
начальник вiддiлу орендних вiдносин

0010  „
/с,4//

-jг=-;:l,--

д

84. /&. ядя,д

2 .2 с'2о

Алiі.іа і\гушнiрук

юрiй Бойко

Ната,гіiя ПатIОк


