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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
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Про затвердження умов та
додаткових умов передачі
державного майна в оренду
без проведення аукціону

Відповідно   до   частини   2   стапі   15   Закону   Укра.і.ни   "Про   оренду
державного  та  комунального  майна"  від  о3.10.2019  №157-ХІ,  враховуючи
Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни  від  о3.06.2020 №  483  та Методику
розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорціЇ  .і-і.  розподілу,
затверджену  постановою  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  о4.10.1995  №  786
(далі - Методика)

нАкАзую:

1.   Затвердити   умови   оренди   нерухомого   майна,   що   н.алежить   до
державно.і. власності  -  частини адміністративноЇ будівлі   «А-9» площею  108,О
кв.м за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена,12, що обліковується  на
балансі Головного управління статистики у Волинській області (далі - Об'єкт
оренди):

1.1. Розмір орендно.і. плати  -2372,53 гривень.
1.2. Строк оренди -5 років.
2. Затвердити додаткові умови оренди Об'єкта оренди:
2.1.  Цільове призначення майна -розміщення  видавництва друкованих

ЗасОбів    масово.1.    інформаці.1.    та    видавничо.1.    прОдукці.1.,    що    видаЮтЬся
украЇнською мовою.

2.2.   Щороку   не   пізніше   31   січня   надавати   Орендодавцю   завірену
належним чином копію довідки про випуск та/або розповсюдження не менше
як 50 відсотків книжково.і. продукці.і. державною мовою.

3. Відділу орендних відносин:
3.1.Оприлюднити  інформацію  про  умови  та  додаткові  умови  орендй

нерухомого  майна,  визначених  в  пунктах  1,2  цього  наказу,  на  офіційній
вебсторінці  Управління  забезпечення  реалізаціЇ  повноважень  у  Волинській
області   Регіонального   відділення   Фонду   державного   майна   Укра.і.ни   по
Львівській,  Закарпатській та Волинській  областях та в  електронній торговій
системі після появи відповідноЇ технічно.і. можливості.
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4.  Відповідальність  за  виконання  пункту  3  цього  наказу  покласти  на
головного спеціаліста відділу орендних відносин Аліну Кушнірук.

5.   Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   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 реалізаці.і.
повноважень у Волинській     області z      7%     мАслЕчко


