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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
рЕг1онАльнЕ в1щ1лЕння Фощу двржАвного мАйнА укрАiни

ПО  ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й оБЛАСТЯХ
Управлiння забезпечення реалiзацi.I. повноваж,ень у Волинськiй областi

'

нАкАз

луцьк №_  Jи4

Про включення об'скта оренди
до Перелiку першого типу

Вiдповiдно до статей 6,  12, пiдпункту 1  пункту  1  Прикiнцевих та перехiдних   положень
Закону Укра.і.ни  "Про  оренду державного та комунального  майна"  (далi - Закон),  пункту 28
Порядку передачi  в  оренду державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни  вiд о3.06.2020 № 483, враховуючи лист Луцького  нацiонального
унiверситету  вiд  о2.10.2020  №  203-10/19  та  заявника  -  фiзично.і.  особи-пiдпри€мця  Гнатюк
Зiна.і.ди Петрiвни вiд 25.02.2020 б/н

нАкАзую:

1. Включити до Перелiку нерухомого державного майна, щодо якого прийнято рiшення
про   передачу  в   оренду  на  аукцiонi   (далi   -   Перелiк  першого  типу)   -   частини  учбово-
лабораторного корпусу № 3  площею 74,5  кв.м за адресою:  43000,  Волинська обл., м. Луцьк,
вул.  Софi.і. Ковалевсько.і., 29,  що облiковусться на балансi Луцького нацiонального технiчного
унiверситету (далi -Об'€кт оренди).

2. Вiддiлу орендних вiдносин:
2.1. Оприлюднити рiшення про включення об'скта оренди до Перелiку першого типу  на

офiцiйнiй  вебсторiнцi  Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і. повноважень  у  Воhинськiй  областi
Регiонального  вiддiлення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Львiвськiй,  Закарпатськiй  та
Волинськiй  областях  та  в  електроннiй  торговiй  системi  пiсля  появи  вiдповiдно.і.  технiчно.і.
можливостi.

2.2. Внести iнформацiю про Об'€кт оренди до Перелiку першого типу.
2.3.  Повiдомити  балансоутримувача -  Луцький  нацiональний  технiчний  унiверситет  та

заявника  -  фiзичну  особу-пiдприемця  Гнатюк  Зiна.і.ду  Петрiвну  про  включення  об'€кта  до
Перелiку першого типу.

2.4. Протягом 20 робочих днiв з дати включення об'€кта оренди до Перелiку першого типу
оприлюднити  в  електроннiй  торговiй  системi  оголошення  про  передачу майна в  оренду  на
аукцiонi.

3. Вiдповiдальнiсть за виконання пункту 2 цього наказу покласти на головного спецiалiста
вiддiлу орендних вiдносин Наталiя Фусько.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Управлiння
забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  -  начальника  вiддiлу  орендних
вiдносин Наталiю Патюк.

Заступник начальника
Регiонального вiддiлення
Фонду державного майна Укра.і.ни
по Львiвськiй, Закарпатськiй
та Волинськiй областях - начальник
Управлiння забезпечення реалiзацi.і.
повноважень у Волинськiй Тетяна МАСЛЕЧКО


