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Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз

.2д„ луцьк №_   4сд

Про оголошення аукцiону

Вiдповiдно  до  статгi   13  та  частини   11   статтi   18  Закону  Укра.і.ни  "Про  оренду
державного та комунального майна", керуючись пунктом 152 Порядку передачi в оренду
державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв
Укра.і.ни вiд о3.06.2020 № 483 (далi -Порядок), за результатами протоколу електронного
аукцiону  №UА-РS-2020-11-10-000172-1, про визнання аукцiону таким, що не вiдбувся та
на виконання доручення наданого листом Фонду державного майна Укра.і.ни вiд 15.12.2020
№ 10-46-25670 «Про вiдмiну електронного аукцiону (лот № 5355)  та усунення недолiкiв»

нАкАзую:

1.  Оголосити  аукцiон  про  передачу  державного  нерухомого  майна  в  оренду  на
аукцiонi -частини адмiнiстративно.і. будiвлi «А-9» площею 43,1  кв.м за адресою: 43025,
Волинська  обл.,  м.Луцьк,  вул.  Шопена,  12,  що  облiковусться  на  балачсi  Головного
управлiння статистики у Волинськiй областi ( далi -Об'€кт оренди майна)  та включити
Об'екг оренди майна до Перелiку першого типу.

2. Затвердити умови вказаного Об'скт оренди майна:
2.1. Стартова орендна  плата:
-1889,291рн, без урахування  ПдВ -для електронного аукцiону;
-  944,65  щн,  без  урахування    ПдВ  - для  електронного  аукцiону  i3  зниженням

стартово.і.  цiни;
-  944,65  1рн,  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'€кта оренди

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

3.2. Внести iнформацiю про Об'скг оренди майна до Перелiку першого типу.
3.3. Повiдомити балансоутримувача  -Головне управлiння статистики у Волинськiй

областi  про  прийняття  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  проведены  аукцiону  про  передачу  майна в
оренду на аукцiонi в елекIроннiй 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    заступнтка  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 Тетяна МАСЛЕЧКО


