
ФонддЕржАвн№АйнАуюАіни
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЇНИ

по львівській, зАкАрпАтській тА волинській оБлАстях
Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

нАкАз

/, -с', . 222/ луцьк №_  #9з

Про включення об'єкта оренди
до Переліку другого типу

Відповідно   до   статей   6,   15   Закону   Укра.і.ни   "Про   оренду   державного   та
комунального майна"  від о3.10.2019 №157-ХІ, пункту 28 Порядку передачі в оренду
державного та  комунального  майна,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів
Укра.і.ни від о3.06.2020 № 483, на підставі заяви -Відділу фінансів Луцько.і. районно.і.
державно.і.  адміністраці.і.  Волинсько.і.  області  від  о8.04.2021  №167-05-21,  враховуючи
лист   департаменгу   фінансів   Волинсько.і.   обласно.і.   державно.і.   адміністраці.і.   від
о3.06.2021   №1169/10-07/2-21,   наказ   департаменту   фінансів   Волинсько.і.   обласно.і.
державно.і. адміністраці.і. від 25.05.2021  № '34 та лист ВолинськоЇ обласно.і. державно.і.
адміністраціЇ від 19.05.2021 №3634/42/2-21

нАкАзую:

1. Включити до Переліку об'єкгів, щодо якого прийнято рішення про передачу в
оренду   без   проведення   аукціону   (далі   -   Перелік   другого   типу)   -   частину
адміністративного будинку /літер А-4/ площею 53,4 кв.м. за адресою: Волинська обл.,
м.  Луцьк,  вул.  Проіресу,  7,  що  обліковується  на  балансі  департаменту  фінансів
ВолинськоЇ обласно.і. державноЇ адміністраці.і. (далі -Об ' єкг оренди).

2. Відділу орендних відносин:
2.1. Оприлюднити рішення про вмючення Об'єкга оренди до Переліку другого

типу    на  офіційній  вебсторінці  Управлініія  забезпечення  реалізаці.і.  повноважень  у
Волинській  області  Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна УкраЇни  по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях та в електронній торговій системі.

2.2.   Повідомити   протягом   трьох  робочих   днів   з   дати   прийнятгя  рішення
балансоутримувача    -    департамент    фінансів    Волинсько.і.    обласно.і.    державно.і.
адміністраці.1. та заявника - Відділу фінансів Луцько.1. райОнно.1. дерЖавно.1. адМініСТраЦі.1.
про включення Об'єкта оренди до Переліку другого типу.

3. Відповідальність за виконання пункіу 2 цього наказу покласти на головного
спеціаліста відділу орендних відносин Аліну Кушнірук.

4.  Кон'іроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника  начальника
Управління   забезпечення   реалізаці.і.   повноважень   -   начальника   відділу   орендних
відносин Наталію Патюк.

Заступник начальника Регіонального
відділення Фонду державного майна
Укра.і.ни по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях -начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у Волинській області Тетяна МАСЛЕЧКО


