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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
рЕг1онАлы1Е в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЁни

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

нАкАз
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Про включення об'скта оренди
до Перелiку першого типу

луцьк № 2хJ7

Вiдповiдно  до  статей  6,  12  Закону  Укра.і.ни  "Про  оренду  державного  та комунального
майна",   пункту   28   ПОрядку   передачi   в   оренду   державного   та   комунального   майна,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о3.06.2020 № 483 , враховуючи наказ
Головного  управлiння  статистики  у  Волинськiй  областi  вiд  о9.10.2020  №63  та  заявника  -
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Октава» вiд 30.06.2020 б/н

нАкАзую:

1. Включити до Перелiку об'€ктiв, щодо якого прийнято рiшення про передачу в оренду на
аукцiонi (далi - Перелiк першого типу) - частини адмiнiстративно.і. будiвлi А-9 площею 27,9 кв.м
за адресою:  43025,  Волинська обл.,  м.  Луцьк,  вул.  ШОпена,  12,  що  облiкову€ться  на балансi
Головного управлiння статистики у Волинськiй областi (далi -Об'€кт оренди).

2. Вiддiлу орендних вiдносин:
2.1. Оприлюднити рiшення про включення Об'скта 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.
можливостi.

2.2. Внести iнформацiю про Об'ект оренди до Перелiку першого типу.
2.3.  Повiдомити  балансоутримувача  -  Головне  управлiння  статистики  у  Воjтинськiй

областi  та  заявника  -  Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю  «Октава»  про  включення
Об'скта оренди до  Перелiку першого типу.

2.4. 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.

3. Вiдповiдальнiсть за виконання пункту 2 цього наказу покласти на головного спецiалiста
вiддiлу орендних вiдносин Людмилу Сухович.

4. 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  областi _тт-_-:--i-------,_ Тетяна МАСЛЕЧКО


