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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

J2 С  .  с?2 .   2с22 / луцьк №_ ,с,J'

Про включення об'єкта оренди
до Переліку другого типу

Відповідно до статей 6,15 Закону Укра.і.ни "Про оренду державного та комунального
майна",  пункту  28  Порядку  передачі  в  оренду  державного  та  комунального  майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о3.06.2020 Ng 483, враховуючи
наказ  Управління  поліціЇ  охорони  у  Волинській  області  від  27.01.2021  №  21  та  заяву
заявника - Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки житгєдіяльності
Волинсько.і. області від 23 .10.2020 № 94801 -569/9480001

нАкАзую:

1.  Включити  до  Переліку  об'єктів,  щодо  якого  прийнято  рішення  про  передачу  в
оренду  без  проведення   аукціону  (далі   -  Перелік  другого  типу)   -  частину  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).

2. Відділу орендних відносин:
2.1. Оприлюднити рішення про включення Об'єкта оренди до Перелі.ку другого типу

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  появи
ВідПОВідНО.1. ТеХНіЧНО.1. МОЖЛИВОСТі.

2.2.   Повідомити   протягом   трьох   робочих   днів   з   дати   прийняття   рішення
балансоутримувача  -  Управління  поліці.і.  охорони  у  Волинській  області  та  заявника  -
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинсько.і.
області про включення Об'єкта оренди до  Переліку другого типу.

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

4.   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


