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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
РЕГ1ОНАЛЬНЕ В1дд1ЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЁНИ

ПО  ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й ОБЛАСТЯХ
Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
у.  / я .   2с,Zf2 луцьк №_ 1f с;

Про оголошення аукцiону

Вiдповiдно до частини 3 статгi 9, статгi 13 та частини 11 статI`i 18 Закону Укра.і.ни
"Про  оренду  державного  та  комунального  майна",  керуючись  пунктами  76  та  152
ПОрядку   передачi   в   оренду   державного   та   комунального   майна,   затвердженого
постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о3.06.2020  Ng  483   (далi  -  Порядок),
враховуючи лист Укра.і.нсько.і. унiверсально.і. бiржi  вiд о4.12.2020 вих №339/4 та акт про
вiдмову  вiд пiдписання  протоколу   про результати  електронного  аукцiону №UА-РS-
2020-10-20-000031-2  вiд  14.12.2020,  iнформацiю  Волинсько.і.  фiлi.і. державно.і. установи
«1нститут   охорони   грунтiв   Укра.і.ни»   направлену   листом    вiд   30.09.2020   №158-
03/02/1/235

нАкАзую:

1.  Оголосити  аукцiон  про  передачу  державного  нерухомого  майна  в  оренду  на
аукцiонi -частини примiщення складу грунтових взiрцiв  площею 92,5 кв:м за адресою:
43000,   Волинська   обл.,   м.Луцьк,   вул.   Мамсурова,8,   що   облiковусться  на   балансi
Волинсько.1.  фiлi.1.  державно.1.  установи    «1нститут  охорони  грунтiв  Укра.1.ни»  (  далi  -
Об'ект оренди майна) та включити Об'€№ оренди майна до Перелiку першого типу.

2. Затвердити умови вказаного Об'€кт оренди майна:
2.1. Стартова орендна  плата:
- 1496,371рн, без урахування  ПдВ -для електронного аукцiону;
-  748,19  1рн,  без  урахування    ПдВ  -  для  електронного  аукцiону  i3  зниженням

стартово.і.  цiни;
-  748,19  грн,  без  урахування    ПдВ  -  для  електронного  аукцiону  за  методом

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

2.3. Строк оренди -5 рокiв.
3. Вiддiлу орендних вiдносин:
3.1. Оприлюднити  рiшення про оголошення аукцiону та включення Об'скта оренди

майна до  Перелiку  першого  типу  на  офiцiйнiй  веб  сторiнцi  Управлiння  забезпечеНщ
реалiзацi.і.   повноважень    у    Волинськiй    областi    Регiонального    вiддiлення    Фонду
державного  майна Укра.і.ни  по Львiвськiй,  Закарпатськiй та Волинськiй  областях та в
елекIроннiй торговiй системi пiсля появи вiдповiдно.і. технiчно.і. можливостi.

3.2. Внести iнформацiю про Об'ект оренди майна до Перелiку першого типу.
3.3.   Повiдомити   балансоутримувача     -   Волинську   фiлiю   державно.і.  установи

«1нститут охорони Iрунтiв Укра.і.ни» про прийнятгя рiшення про включення Об'€кта



оренди майна до Перелiку першого типу та оголошення аукцiону про передачу Об'скта
оренди майна в оренду.

3.4.  Оприлюднити  оголошення  про  проведення  аукцiону  про  передачу  майна в
оренду на аукцiонi в електроннiй торговiй системi.

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

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на    заступнчка  начальника
Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  області  -  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 областi
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Тетяна МАСЛЕЧКО


