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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни

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

нАкАз

луцьк №_  /48

Про затвердження умов та
додаткових умов передачі
державного майна в оренду
без проведення аукціону та
укладення договору оренди
нерухомого майна

Відповідно до частини  1  статті  15 Закону УкраЇни "Про оренду державного та
комунального майна"  від о3.10.2019 №157-ХІ,  пунктів  111,112 Порядку передачі в
оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від о3.06.2020 № 483, Методим розрахунку орендно.і. плати за
державне  майно  та  пропорці.і.  .і-і.  розподілу,  затверджено.і.  постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від о4.10.1995 № 786 (далі -Методика)

нАкАзую:

1.Затвердити умови та додаткові умови оренди нерухомого майна, що належить
до державноЇ власності -частини вцілому адмінбудинку /А-3/ площею 96,10 кв.м. за
адресою:  Волинська обл.,  м.  Ковель,  вул.  Федора Одрача,  1,  що  обліковується  на
балансі Управління поліці.і. охорони у Волинській області (далі -Об'єкт оренди).

1.1,Розмір орендно.і. плати, визначений на підставі абзацу 2 пункту 10 Методики
-1 іривня в рік;

1.2. Строк оренди -5 років.
2. Затвердити додаткові умови оренди Об'єкга оренди:
2.1.Цільове   призначенш   майна   -   розміщення   державноЇ   установи,   що

фінансується за рахунок державного бюджету.
3 . Відділу орендних відносин:
3.1,Оприлюднити   інформацію   про   умови   та   додаткові   умови   оренди

нерухомого  майна,  визначену  в  пункті  1  цього  наказу,  на  офіційній  вебсторінці
Управління     забезпечення     реалізаці.і.     повноважень     у     Волинській     області
Регіонального   відділення   Фонду   державного   майна   Укра.і.ни   по   Львівській,
Закарпатській та Волинській областях та в електронній торговій системі після пояри
ВідПОВідНО.1. ТеХНіЧНО.1. МОЖЛИВОСТі.

3.2.Забезпечити інформування потенційного орендаря -Навчально-методичний
центр    цивільного    захисту    та    безпеки    життєдіяльності    Волинсько.і.    області
необхідність до підписання договору оренди або в день його підписання внести на
рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна Укра.і.ни по Львівській,
ЗакарпатськійтаВолинськійобластяхUА878201720355239001001157855авансовий



2

внесок з орендно.і. плати в розмірі о.17 грн. та забезпечувальний депозит у розмірі дві
місячні   орендні   плати,  але в  будь-якому  разі урозмірі не  меншому,  ніж розмір
мінімальноЇ заробітно.і. плати станом на перше число місяця,  в якому укладається
договір оренди, що станом на о1.03.2021 року становить 6000,00 грн.

4.Укласти  договір  оренди  нерухомого  майна,  що  належить  до  державно.і.
власності  -  частини  вцілому  адмінбудинку  /А-3/  площею  96,10  кв.м.  за  адресою:
Волинська  обл.,  м.  Ковель,  вул.  Федора  Одрача,  1,  що  обліковується  на  балансі
Управління поліці.і. охорони у Волинській області.

5. Відповідальність за виконання пунктів 3 цього наказу поюіасти на головного
спеціаліста відділу орендних відносин Аліну Кушнірук.

6.Контроль за виконанням цього наказу поішасти на заступника начальника
Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області - 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 реалізаціЇ
повноважень у В олинській         області            сZzf2f2z±2-з± Тетяна МАСЛЕЧКО


