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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЁни
рЕг1онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЁни

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

нАкАз
с'V.   с,/   9с,2/

Про прийняття рiшення про
задоволення заяви орендаря
щодо продовження договору
оренди державного майна
без проведення аукцiону

луцьк №_/я

Вiдповiдно  до  статгi 18  Закону  Укра.і.ни  «Про  оренду  державного  та
комунального майна» вiд о3 жовтня 2019 року №157-1Х, Порядку передачi в
оренду   державного   та   комунального   майна,   затвердженого   постановою
Кабiнету Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о3  червня  2020 року  № 483  (далi  - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорцi.і.  .і-і.
розподiлу, затверджено.і. постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о4 жовтня
1995 року №786, Примiрного договору оренди нерухомого або iншого окремого
iндивiдуально   визначеного   майна,   що   належить   до   державно.і.  власностi,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 12 серпня 2020 року
№ 820 (далi - Примiрний договiр) та на пiдставi заяви орендаря - Ратнiвсько'і.
районно.і.  державно.і.  лiкарнi   ветеринарно.і.  медицини   вiд   11.12.2020   №   82,
приймаючи до уваги лист органу управлiння - державно.і. служби Укра.і.ни з
питань   безпечностi   харчових   продуктiв   та   захисту   прав   споживачiв   вiд
23.12.2020 Ng  17.2-5/1/7508

нАкАзую:
1.  Прийняти  рiшення  про  задоволення  заяви  орендаря  -  Ратнiвсько.і.

районно.і. державно.і. лiкарнi ветеринарно.і. медицини код за СдРПОУ ОО692558
(далi - Орендар) щодо продовження договору оренди нерухомого майна, що
належить  до  державно.і.  власностi  вiд  13  квiтня  2018  року  №   1200  (далi  -
Первiсний договiр) без проведення аукцiону на строк 2 роки 11 мiсяцiв.

2. Вiддiлу орендних вiдносин (головному спецiалiсту Наталi.і. Фусько):
1) пiдготувати проект договору про внесення змiн до Первiсного договору

шляхом  викладення  його  у  новiй  редакцi.і.  (далi  -  договiр  оренди  у  новiй
редакцi.і.) вiдповiдно до Примiрного договору;



2) забезпечити iнформування Орендаря про необхiднiсть до пiдписання
договору оренди у новiй редакцi.і. або в день його пiдписання внести на рахунок
Регiонального  вiддiлення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по  Львiвськiй,
Закарпатськiй    та    Волинськiй    областях    UА878201720355239001001157855
авансовий  внесок  з  орендно.і.  плати  в  розмiрi  0,17  1рн  та  забезпечувальний
депозит у розмiрi мiнiмально.і. заробiтно.і. плати станом на перше число мiсяця, в
якому укладасться договiр оренди у новiй редакцi.і.;

3) передбачити у договорi оренди у новiй редакцi.і.:

розмiр рiчно.і. орендно.і. плати - 1,00 1іэн (одна гривня оо коп.);
у  роздiлi  «Змiнюванi  умови»  цiльове  призначення  майна  встановлене

Первiсним договором.
4) забезпечити:

протягом трьох робочих днiв з дати видання цього наказу занесення його
та  iншо.і.  iнформацi.і.  до  Ресстру  рiшень  про  продовження  договорiв  оренди
державного майна без проведення аукцiону;

оприлюднення договору оренди у новiй редакцi.і. на офiцiйному вебсайтi
Фонду державного майна Укра.і.ни протягом трьох робочих днiв з моменту його
пiдписання;

оприлюднення  в  електроннiй  торговiй  системi  (далi  - ЕТС)  договору
оренди  у  новiй  редакцi.і.  та  цього  наказу  пiсля  появи  вiдповiдно.і.  технiчно.і.
можливостi в ЕТС з урахуванням термiнiв, передбачених пунктами  131  та  141
порядку.

3. Цей наказ набирас чинностi з дня його занесення до Ресстру рiшень про
продовження  договорiв  оренди  без  проведення  аукцiону,  розмiщеного  на
вебсайтi Фонду державного майна Укра.і.ни.

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


