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Про включення об'скта оренди
до Перелiку першого типу

Вiдповiдно до статей 6,  12, Закону Укра.і.ни  "Про оренду дер*авного та
комунального майна"  (далi - Закон),  пункту  28  Порядку передачі  в  оренду
державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою  Кабiнету
Мiнiскрiв Укра.і.ни вiд о3.06.2020 № 483, враховуючи листи балансоутримувача
-  Волинсько.і. фiлi.і. державного пiдприемства «державний науково-д.осліднтй
та     проектно-вищrкувальний     iнститут     «НдIпроектреконструкці.f»     від
25.11.2020   №   36/1-8,   вiд   о3.12.2020   №   38/1-8   та   заяву   фiзичноі   особи-
пiдприсмця Солярчука Богдана дмитровича вiд о3.08.2020 б/н

шАзую:
1.  Включити  до  Перелiку  об'€ктiв,  щодо  якого  прийнято  рi.шення  про

передачу в оренду на аукцiонi (далi - Перелiк першого типу) - частину будiвлi
/лiтер А-7/ площею 48,2 кв.м за адресою: 43010, ВОлинська обл., м. Луцьк,  вул.
Кременецька,  38,  що  облiковуеться  на  балансi  Волинсько.і.  фiлi.і.  державног9
пiдприсмства   «державний   науково-дослiдний   та   проектно-вишукувальнии
iнститут «НдIпроектреконструкцiя» (далi -Об' скт оренди).

2. Затвердити умови  аукцiону  вказаного Об'скта оренди:
2.1. Стартова орендна плата:
- 42,60 1рн, без урахування ПдВ - для електронного аукцiону;
-21,30 грн, без урахування ПдВ -для елеккронного аукцiону зi зниженням

стартово.і. цiни ;
-21,30 грн, без урахування ПдВ -для електронного аукцiону за методом

покрокового  зниження  стартово.і.  орендно.і.  плати  та  подальшого  подання
цiнових пропозицiй.

2.2. Строк оренди - 5 (п'ять) рокiв.
3. Вiддiлу орендних вiдносин:
3.1.  Оприлюднити рiшення про включення  Об'€кта оренди до Перелiку

першого  типу    на  офiцiйнiй  вебсторiнцi  Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.
повноважень у Волинськiй 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. можливості.



3.2. Внести iнформацiю про Об'скт оренди до Перелiку першого типу.
3.3.   Повiдомити   балансоутримувача  -  Волинську   фiлiю   державного

пiдприсмства   «державний   науково-дослiдний   та   проектно-вишукувальний
iнститут  «НдIпроектреконструкцiя» та заявника - фiзичну  особу-пiдприсмця
Солярчука Богдана дмитровича про включення об'скта до  Перелiку першого
типу.                                                                                                                                ,

3.4.  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.

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

5.   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 «с24 Тетяна МАСЛЕЧКО


