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Управління забезпечення реалізаціL. повноважень у Волинській області

нАкАз
•gr,ґ%_  „„ луцьк №_   4r,
Про включення об'єкга оренди
до Переліку першого типу

Відповідно  до  статей  6,  12  Закону УкраЇни  «Про  оренду державного  та
комунальною майна»,  пункіу 28 Порддку передачі  в  оренду державного та
крмунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від
о3.06.2020 № 483, на підставі заяви потенційною орендаря г фізично.і. особи-
підприємця Шевчука Юрія Олександровича від 20.02.2020 б/н, враховуючи наказ
балансоутримувача  -  ВідокремленоіЬ   струкгурного   підрозділу   «Технічний
фаховій   коледж   Луцького   національного   технічного   університету»   від
12.05. 2021 № 09-10.2.7-11 «Про намір передачі майна в оренду та включення до
Переліку першого типу об'єкта оренди» та листи Відокремленого сгірукгурного
підрозділу  «Технічний  фаховий  коледж  Луцького  національною  технічною
університету» від 12.05.2021 № 171 та від о2.06.2021 № 275

шАзую:
1.  Вкгпочити  до  Переліку  об'єкгів,  щодо  яких  прийнято  рішення  кро

передачу в оренду на аукціоні (далі - Перелік першою типу) L частину корпусу
учбових  майстерень  площею  5,00  кF.м  за  адресою:  43023,  Волинська  обл.,
м.  Луцьк,  вул.  Конякіна,  5,  що  обліковується  на  балансі  Відокремленого
структурного підрозділу «Технічшй фаховий коледж Луцького національною
технічного університету» (далі ~ Об'єкг оренди).

2. Затвердити умови аукціону вказаного Об'єкта оренди:
2.1. Стартова орендна плата:
- 1,65 ірн, без урахування ЦдВ - для електронного аукціону;
- 0,83 ірн, без урахування ПЩ -для елекіронною аукціону зі зниженням

стартово.і. ціни;
- 0,83 ірн, без урахування ПдВ - для електронного аукціону за методом

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

2.2.Строкоренди-5(п'ять)років..
3. Відділу орендних відносин:                                                                            `..
3,1. Опри]іюднити рішення про віслючення Об'єкга оренди до Переліку

першого  типу  на  офіційній  вебсторінці  Ущ]авління  забезпечення  реалізаці.і.
повноважень у Волинській області Регіонального відділення Фонду державного
майна  УкраЇни  по  Львівській,  Закаі;патській  та  ВОлинській  областях  та  в
електронній торговій системі після появи відповідно.і. т€хнічно'і. можливості.

3.2. Внести інформацію про Об'єкт оренди до Переліку першого типу.
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3.3.  ПОвідомити  заявника -  фізичну  особу-підіриємця Шевчука Юрія
Олександровича   та   балансоутримувача   -   Відокремленого   структурного
ПідРОЗдіЛУ  «ТеХнічНий фаХОвій коледж ЛУЦького націоналЬною технічноГО
університету» про включення об'єкта до Переліку першого типу.

3.4.  Протягом  20  робочих днів з  дати  включення  Об'єкіа оренди д?
Переліку   першого   типу  оприлюдіи"  в   єлектронній  юрговій   системі
оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні.

4.  Відповідальність  за  виконання  пункгу  3  цього  наказу  поісласти  на
головного спеціаліста відділу орендних відносин Наталію Фусько.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  поішасш  на  заступника
начальника  Управління  забезпечення  реалізаціЇ  повноважень  -  началь-а
відділу орендних відносин Наталію Патюк.

Заступник начальника
Регіонального відділення
Фонду державного майна УкраЇни
по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях - начальник
Укравління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у Волинській області mслЕшсо


