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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
рЕг1онАльнЕ вlддIлЕння Фоцду дЕржАвного мАйнА укрАЁни
ПО ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й оБЛАСТЯХ

Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi
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Про оголошення аукцiону
на продовження договору оренди
Вiдповiдно до статтi 13 та частини 9 статтi 18 Закону Укра.і.ни "Про оренду
державного та комунального майна", керуючись пунктами 144, 145, 151, 152

Порядку передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о3.06.2020 № 483 (далi -Порядок),
враховуючи заяву орендаря - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «СТАйТ
ГРУП» вiд

15.07.2020 № 2020-07-15 та лист балансоутримувача - Фiлi.і.

«Волинський державний обласний навчально-курсовий комбiнат» Укра.і.нського

державного

пiдприсмства по

обслуговуванню

iноземних та вiтчизняних

автотранспортних засобiв «Укрiнтеравтосервiс» вiд 16.10.2020 № 21 -384

-зую:
1. Оголосити аукцiон на продовження договору оренди нерухомого майна,
що належить до державно.і. власностi вiд 23.10.2018 № 1258 (далi -договiр оренди)

-примiщення АЗС з навiсом (лiтера А-1) загальною площею 79,О кв.М за адресою:

45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. ВОля-Любитiвська, вул. Луцька, 1а, що
облiковуеться на балансi Фiлi.і. «Волинський державний обласний навчально-

курсовий комбiнат» Укра.і.нського державного пiдприсмства по обслуговуванню
iноземних та вiтчизняних автотранспортних засобiв «Укрiнтеравтосервiс».

2. договiр оренди вважати продовженим до моменту укладення договору з
переможцем аукцiону або до моменту настання випадку передбаченого пунктом
152 Порядку.

3. Вiддiлу орендних вiдносин:

3.1. Оприлюднити iнформацiю протягом 3 робочих днiв щодо прийняття
рiшення про оголошення аукцiону на продовження договору оренди 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.

3.2. Повiдомити орендаря - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсТю
«СТАйТ ГРУП» та балансоутримувача - Фiлiю «Волинський державний обласний
навчально-курсовий комбiнат» Укра.і.нського державного пiдпри€мства по
обслуговуванню iноземних та вiтчизняних автотранспортних засобiв
«Укрiнтеравтосервiс» щодо прийнятого рiшення.

3.3. Оприлюднити рiшення про оголошення аукцiону та оголошення про
проведены аукцiону на продовження договору оренди в електроннiй торговiй
системi пiсля появи вiдповiдно.і. технiчно.і. можливостi.
4. Вiдповiдальнiсть за виконання пункту 3 цього наказу покласти на
головного спецiалiста вiддiлу орендних вiдносин Наталiю Фусько.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника
Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень - 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

с2Ёgzz;

