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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА.ши
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАішого мАйнА укрАЇни

ГЮ  UГіЬ]ВІВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВО.][ИНСЬКІй оБЛАСТЯХ
У|1ірав.гіішня 3абезпечення реалізаці.1. повноважень у ВОm4нській області

нАкАз

б27g2_.__С2__5_=_22__З_Z____ луцьк №_ я 9,8

ПРО О1ГО)ЛОШеННЯ аУКЦіОНУ
на прtfдовжеішя договору оренди

]-3 ідповідно до Закону Укра.і.ни «Про ореі-:_д`у державногt> та комунального
майна», к:єр.уючись Порядком передачі в ореі'.ду держ€їзногtі та кt]мунального
мєйf[ац  з,атверґ]іженим  постановою Кабінету Міністрів  Укра.ши  від  ()3.06.2020
№     4і33„     вра:жївуючи     заяву     орендаря     ---     ТОвариства     з     обмеженою
відп]Еіі[`альністю  «Вол  Велес  Укра.і.на»  від  14.05.2021  б/н,  д`овідку  Луцького
Наніоґ[аль[іого  технічного  університету  №12Ц-05/20  від  27.05.2,021   та  лист
Луці,кііго Націошшьного технічного університету №774-()3-35 від 28.05.2021

нАl/\:АзS,rl{):

1.   Оі-o.іосити  аукціон  на  продовження  д:ігt]вору  оренди  нерухомого
май=ґ[а.   Jіtj   на.іе3і{:ить  до  державно.і.  власнос,ті   ві,],   ]{).08.201:3  №   1233  (далі  -

догсівф  орец[і`и)  ~  частини  учбово-лаборатогjно -`о  `ко]:>пусу  (часґгина  будівлі:
підкіл., ТЛ поBерхи) /літер Б-3/ площею   5,О кв.м, що знаходитьіі=я за адресою:
430`18,  Волинс'Е,ка обт[., м.Луцьк, вул.Львівська, 75 та обліковується на балансі
Луцьк{`jго національного технічного університєту (дїалі ~-Об'tжт сіренди).

::!. Затвердити умови аукціону вказаного Об'єкта оренд.4:
2.L   СтаЕtтова   орендна   плата   -474,5::,   без   урахування   `ГІдВ   -для

елеіt: грt>нні`~jго аукц'юну на продовження догов{:tру оренди.
2.2„  Сгрок оі:іенди -1  рік.
3. Еhдділу орендних відносин:
3.1,  ()прилюднити інформацію протягом ,3 робочих дні]з щодо прийняття

ріш€ні-ія   про  оголопіення  аукціону  на  проZіоЕжєшш  договору  оренди   на
офіLіій[іій   веб   сгюрінці  Управління  забезпечення  реал1зац.і.  пt]вноважень  у
Волішс`ьі{ій   обтmсті   Регіонального   відділегня   Ф{ш,F-`у   державного   майна
Укра.іЇі и  гіt`р ЛьЕ,івсі,кій, Закарпатській та Волинсьіtій об.іасm„

3.2.   Пові,],оі\іити  орендаря  -Товаристію  з  t]бме:>кеною  відііt>відальністю
«Воj[    Вt:.гес    Уі{ра.і.на»    та    балансоутримув€Lча    --    Луцький    національний
те>ші чі"й у`н іверt:итет щодо прийнятого р-ішешя.

:;;.3. Оприлюднити рішення про оголошення аущіі±ну та оголошення про
проЕедеґшя аукціону на продовження договору оренди в електронній торговій
СИСТЗГvІі  ПіСЛЯ  11ОЯ ВИ ВідПОВідНО.1. ТеХНіЧНО.1. МОЖJІИЕ,ОСТі.

{1L Відпо±іідzшьність за виконання пункту 3 Lього наказ}  поі{ласти на



головґііого спе ціаІпста відділу орендних віднос]ш Аліну Кушнірук,
5.   Кttнтро.іь   за  виконанням   цього   наказу   пок.гіасти   на  заступника

началй,ника  Управління  забезпечення  реаліз;щі.]'  повніоважізнь  -   начальника
віддЇі:,J орендш4х відносин Наталію Патюк.

Застtугниk: начальника
Регіогіаль,гюго відділення
Фоґцу державі:юго майна Укра.і.ни
по Львівській, Закарпатській
та Вt]тн,інсі.,кій областях -начальник
Управjіініія заЄЇ>е`зпечення

реал і'3аі]`іЇ пt>вноважень
у Воjі],і нс]Е, і:ій  t]бjтіасті


