
 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
 

10 жовтня  2016 року Здолбунів №152   

 

Про  затвердження протоколу засідання 

конкурсної комісії з проведення конкурсу 

на право укладання договору оренди майна, 

що є спільною власністю територіальних громад району 

 

     Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна» та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2011 року № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 

на право оренди державного майна» на підставі  рішення Здолбунівської 

районної ради Рівненської області від 09 вересня  2016 року № 165 «Про 

надання згоди на здачу в оренду приміщень та обладнання харчоблоків 

загальноосвітніх навчальних закладів району для організації харчування 

учнів» Здолбунівської районної ради Рівненської області, оголошення про 

проведення конкурсу на право укладання договору оренди майна 

опублікованого в районній газеті «Нове життя» від  16 вересня 2016 року 

№72-73,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити протоколи  засідання конкурсної комісії, щодо здачі в 

оренду  приміщень та обладнання харчоблоків загальноосвітніх 

навчальних закладів району для організації харчування учнів а саме: 

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Здолбунівської районної 

ради  площею 32,7 м2  балансовою вартістю  7 243 грн., що 

знаходиться за адресою м.Здолбунів, вул.Міцкевича,36; 

- на приміщення та обладнання харчоблоку Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Здолбунівської районної 

ради площею 19м2  балансовою вартістю  24 081 грн,  що 

знаходиться за адресою м. Здолбунів вул. В.Жука.4 та площею 30,03 

балансовою вартістю 20 992, що знаходиться за адресою 

м.Здолбунів вул. Д.Галицького, 17; 

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Здолбунівської районної 



ради  площею  103,26 м2 балансовою вартістю  57 284грн., що 

знаходиться за адресою м.Здолбунів, вул.Шкільна,40; 

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Здолбунівської районної 

ради  площею 57,0 м2  балансовою вартістю 24 705грн., що 

знаходиться за адресою м.Здолбунів, 2  вул.Кармелюка,5; 

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7 Здолбунівської районної 

ради  площею 43,9 м2  балансовою вартістю 41 556 грн., що 

знаходиться за адресою м.Здолбунів,   вул.Лесі Українки,2;             

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської гімназії 

Здолбунівської районної ради  площею  37,2 м2 балансовою 

вартістю 8618,03грн., що знаходиться за адресою м.Здолбунів, 

вул.Незалежності,15; 

- на приміщення та обладнання  харчоблоку  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Здолбунівської районної 

ради  площею 44,2 м2  балансовою вартістю 22 672 грн., що 

знаходиться за адресою м.Здолбунів,  вул.Шкільна,11;             

- наприміщення та обладнання харчоблоку  Здовбицької  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   Здолбунівської районної 

ради  площею 61,6 м2 балансовою вартістю 75,58 грн., що 

знаходиться за адресою с.Здовбиця, вул.Шосова,126; 

 

2. Направити проекти договорів оренди  переможцям конкурсу  згідно 

протоколів  засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на 

право укладання договорів оренди майна, що є спільною власністю 

територіальних громад району  протягом 15 днів після затвердження 

результатів конкурсу (під розписку).  

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                       Л.Карпенко 

 

 

 



 

  Погоджено: 

Юрисконсульт        І. Кухарчук  


