
Фонд дЕржАвного MAIh{A укрАiни
РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДtЛЕННЯ ФОНДУ ДЕР}ItАВНОГО МАЙНА
укрАiни по вIнницькIЙ тА хмЕльницькIЙ оБлАстях
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Про укладення
договору оренди

Керуючись Законом Украiни <Про оренду державного та комунального майна> вiд
03.10.2019 J\Ъ157-IХ, Порядком передачi в оренду державного та комунального майна
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0З.06.2020 Jlb 483, вiдповiдно до
Примiрного договору оренди нерухомого або iншого окремого iндивiдуально визначеного
маЙна, що належить до державноi власностi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 12.08.2020 J\Г9 820, Протоколу оператора електронного майданчика - товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю <Е-Тендер>, UА-РS-2020-11-1З-000106-2, сформованого
|4.12.2020 20:01:14, про результати електронного аукцiону, затвердженого наказом
Регiонального вiддiлення Фонду державного майна УкраiЪи по Вiнницькiй та Хмельницькiй
областях (далi - Регiональне вiддiлення) вiд 2З.12.2020 J,(Ъ 1368,

нАкАзую

1. Пiдписати iз фiзичною особою - пiдприемцем Сандул С. А. (РНокПП
21120040З088). договiр оренди нерр(омого майна - частини нежитлового вбудованого
примiщення, площею 5,0 кв.м на 1-му поверсi 3-поверховоi адмiнiстративноi булiвлi (лiт. А),
За аЦРеСОю: 23500, Вiнницька обл., Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. ГероiЪ Майдану,
256, що перебувае на балансi Головного управлiння ДПС у Вiнницькiй областi
(iДентифiкацiйний код еЩРПОУ 43 |42454) та належать до сфери управлiння .Щержавноi
податковоТ слуrкби Украiни, строком на 5 poKiB.

2. Право пiдписання договору оренди залишаю за собою.

3. ВiддiлУ орендних вiдносин Управлiння орендних вiдносин та оцiнки майна:

- УКлаДениЙ за результатами електронного аукцiону договiр оренди вiд 11.01.2021 Jф
2|05 - НМ та акт прийМання-переДачi об'екта оприлюднити в електроннiй торговiй системi;

- ПРОТЯГОм ТрьоХ робочих днiв з моменту укладення оприлюднити договiр оренди вiд
1|.01.2021Jф 2105 - нМ на офiцiйНому веб-сайтi ФондУ державного майна УкраiЪи у peecTpi
договорiв оренди державного майна, укладених Фондом державного майна Украiни та
його регiональними вiлiленнями за посиланням:

docs 1FAI LS fiWo
LacBxONg/viewform

- iнформацiю про укладений логовiр оренди вiд 11 .0I.202I J\ъ 2105-НМ внести в IППС
"Етап-Оренда".



4. Вiддiлу фiнансово-економiчнот роботи та бlхгалтерського облiку Регiонального
вlддlлення:

- здiйснити перерахування забезпечувального депозиту в cyMi 6000,00 грн.
рахунок Фонду державного майна Украiни за такими реквiзитами:

Одержувач: Фонд [ержавного майна Украiни;
Рахунок UA34820 1 120З 5 52З900З 002005357;
Банк одержувача: Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ;
МФо 820|12; код за СДРПоУ 00032945;

- здiйснити перерахування авансового внеску в cyMi 600,00 грн., що надiйшов вiд
Орендаря, у такому спiввiдношеннi:

50 % - 300,00 Грн., на рахунок Головного управлiння ЩПС у Вiнницькiй областi
за такими реквiзитами:

Отримувач: Головне управлiння ЩПС у Вiнницькiй областi,
Рахунок Jф UA85 82 0|7 20З |З25 1 002203 1 09 1 70,
Банк отримувача: Щержказначейська служба Украiни, м. КиТв,
Код отрим}ъача (СДРПОУ): 4З142454,
Код класифiкачii доходiв бюджету: 22080200;

50% - З00,00 грн., на рахунок Управлiння .Щержавноi казначейськоi служби УкраiЪи у
Вiнницькiй областi за такими реквiзитами:

Отримувач : ГУК у BiH. обл./м. Шаргоро дl 22080200,
Рахунок Jt UA 91 89999803 130S0093000002908
Банк отримувача: Казначейство Украiни (ел. адм. подат.)
Код отримувача (еДРПОУ): З7 97 9858,
Код класифiкацii доходiв бюджету: 22080200:

5. Контроль завиконанням цього наказупокласти напершого заступниканачальника
Регiонального вiддiлення Семененка В.В.

на

начальник
Регiонального вiддiлення
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