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Про укладення
договору оренди

Керуючись Законом УкраТни <Про оренду дер}кавного та комунального майна> вiд
03.10.2019 N9157-IX, Порядком передачi в оренду державного та комунального маЙна
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Jф 48З, вiдповiдно До
Примiрного договору оренди нер)хомого або iншого окремого iндивiдуально визначеного
майна, що наJIежить до державноi власностi, затвердяtеного постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 12.08.2020 J\Ъ 820, Протоколу оператора електронного майданчика - АТ КБ
(ПРИВАТБАНК), сформований 08,|2.2020 1215:З9 J\Ъ UA-PS-2020-11-09-000101-1 про

результати електронного аукцiону, затвердженого наказом Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна Украiни по Вiнницькiй та Хмельницькiй областях (лалi - Регiональне
вiддiлення) вiл 1 5,12.2020 ]\Ъ 1315,

НАКАЗУЮ:

1. Пiдписати з фiзичною особою Глlхеньким Олексiсм Олександровичем (РНОКПП
З2565072З8) договiр оренди нер}хомого майна - нежитлових вбудованих примiщень,
загальною плоrцею 59,1 кв.м, на 1-му поверсi морфологiчного корпусу (лiт. А), за адресою:
210l8, м. Вiнниця, вул. Пирогова, 56, що перебувають на балансi Вiнницького нацiонального
медичного унiверситету iM. M.I. Пирогова (iдентифiкацiйний код €ДРПОУ 02010669) та
нале}кать ло сфери управлiння MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни, 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,

NЬ 2104-НМ та акт приймання-передачi об'екта оприлюднити в електроннiй торговiй системi;

- протягом трьох робочих днiв з моменту укладення оприлюднити договiр оренди вiд
I\ .0|,2021l NЪ 2104-НМ на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна Украiни у PeecTpi
договорiв оренди державного майна, укладених Фондом державного майна Украiни та
його регiональними вiддiленнями за посиланням:
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- iнформацiю про укладений договiр оренди вiд 11 .0|.202I ]ф 2104-НМ внести в IППС
"Етап-Оренда".
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фiНаНСОВО-еКОНОПliЧНОi роботlt та бrхга-lтерського облiку регiонального

- здiйснити перерах}ъання забезпеаъа-tьного .]епозиту, в cyMi 2б000,00 грн., на-:а\}ток Фонду державного майна Украiни.u ru*"rr" p.*"i.".ur",
Одержувач: Фонд !ержавного майна Украiни;
рахунок UАз 4 8 2 0 1 l 1оз s s zз g0 0з 002 0 0' Ъ ; 7' r-''Банк одерЯсу_вача: [ержав"u 1тI:::йсЬка служба Украiни, м. КиiЪ;МФо 820172; под.u €ДрПоУ 0О0З2945;

оо.;il;:Т;:"Х7;:r#Наавансового внеску в cyMi 78000,00 грн., що надiйшов вiд

;Х1l..,iii113l#ъХiJf;{]fi,uiННИЦЬКОго нацiонального медичного унiверситету iM. M.I.
Одержувач: ВНМУ iM. М.I.Пирогова,
рахунок UA 178201 720зlЗ241Ьо t zo jooozs t,
Банк одержу_вача: ,Щерrкказначейська служба УкраiЪи м. КиiЪ,Код СДРПоУ: 02010Ъб9,
Код класифiкацii доходiв бюджету: 25010300

3К*i1,'J 3ai""#,".; #flЖЖ.Iffi;i*Ня Щержавноi казначейськоi служби украiни у
Отримувач' 

YK у м. Вiнницi/отг м. Вiнниця/22 0 8 03 00,Рахунок j\Ъ UА4бS9999В03 1 З 050094000002S5;
Банк отримувача: Казначействол Y_KpaiH, (.о. uдr. подат.)
5од оrр"rувача (СДРПОУ): З Z9798S8,
Код класифiкацii доходiв бЬджеrу: 22080З00;

5, Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступник начальЕикаРегiонального вiддiлення В. В. Семененка.
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