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по льв1вськ1й, зАкАрпАтськ1й тА волинськ1й оБлАстях

Управлiння забезпечення реалiзацi.I. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
С)9.  /Z   f2с72С? луцьк №_  3 j,8

Про включення об'скта оренди
до Перелiку другого типу

Вiдповiдно до статей 6,  15  Закону Укра.і.ни  "Про оренду державного та комунального
майна",   пунктiв   28   Порядку  передачi   в   оренду  державного   та  комунального  майна,
затвердженого  постано?ою  Кабiнету Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о3.06.2020 №  483,  враховуючи
наказ Голорного управління  Нацiонально.і. полiцi.і. у Волинськiй областi вiд 12.10.2020 № 1409
на  пiдставі  заяви     заявника  -  державно.і.  установи  «Центру  обслуговування  пiдроздiлiв
Нацiонально.і. полiцi.і. Укра.і.ни» вiд 14.08.2020 № 3452/51/02-2020.

нАкАзую:

1. Включити до Перелiку об'€ктiв, щодо якого прийнято рiшення про передачу в оренду
без.1:роведення   аукцiогу   (далi   -Перелiк   другого   типу)   -частину   шестиповерхового
адмініскративного приміщення ( лiтер А-6) площею  15,4 кв.м за адресою: 45008, Волинська
обл., м. Ковель, вул. Незалежностi, 119а , що облiкову€ться на балансi Головного управлiння
Нацiонально.і.полiцi.і.уВолинськiйобластi(далi-Об'скторенди).

2. Вiддiлу орендних вiдносин:
2.1.Оприлюднитирiшен.няпровключенняОб'сктаорендидоПерелiкудругоготипуна

офiцiйнiй вебст?рiтцi Управління забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi
т)^т`=^__________    _Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украi.ни по Львiвськiй, Закарпатськiй та___   ___ _--__ ..,- `_-LJ,   ,    JJ\,JJLг1JL,JJJ\J-J1   \J\JJJс,,L1

Волинськiй  областях  та  в  електроннiй  торговiй  системi  пiсля  появи  вiдповiдно.і. технiчно.і.
можливостi.

2.2.    Повiдомити    протягом    тр?ох    робочих    днiв    з    дати    прийняття    рiшення
балансоутримувача  -  Головне  управління  Нацiонально.і.  полiцi.і.  у  Волинськiй  областi  та
заявника  -  державну  установу  «Центр  обслуговування  пiдроздiлiв  Нацiонально.і.  полiцi.і.
Укра.і.ни» про втючечня Об'€кта оренди до  Перелiку другого типу.

3.   Вiдтов:дальність   за .виконання  пункту  2   цього   наказу  покласти  на  головного
спецiалiставідділуоренднихвідносинАлiнуКушнiрук.

4.КонтрользавиконаннямцьогонаказупокластиназаступниканачальникаУправлiння
забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  -  начальника  вiдцiлу  орендних
вiдносин Наталiю Патюк.

Заступник начальника
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Тетяна МАСЛЕЧКО



Виконавець:

Головний спецiалiст вiддiлу
орендних вiдносин

Погоджено:

Завiдувач сектору
претензiйно-позовно.і. роботи
у Волинськiй областi
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