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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІЩІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЇНИ

ПО  ЛЬВ1ВСЬКІй, 3АКАРПАТСЬКІй ТА ПЗОЛИНІСЬ.КІй ОБЛАСТЯХ
Управлінш забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

нАкАз

/ 2 . о 7 . 2с'бf /

Про оголоішення аущіону
на продовження договору оренди

луцьк №_ /4-8

Відповідно до Закону УкраЇни "Про оренду державного та  комунального
майна"  від  о3  жовтня 2019 №157-ІХ,  керуючись Порядком  передачі  в оренду
державногісі   та   комунального   майна,   затвердженим   постановісію   Кабінету
Міністрів `Укр;а,.і.ни від о3.06.2020 № 483  (далі -Порядок) та врахсjівуючи  заяви
орендаря  .--Ґ1риватного  акціонерного товариства «ВФ  УкраЇна»  від  20.01.202 І
№01/20 та від 27.01.2021 №01/27 та листа балансоутримувача -Відокремленого
структурного    підрозділу    «Ковельський    промислово-економічний    фаховий
коледж Луцького національного технічного університеггу»  від о6.04..2021 №49

нАкАзу1с,:

] . Ого.іt.tсити аукціон на продовження договору ор€нди нерухомого майна.
що  налєжить  до  державно.і.  власності  від  28   квітня  2015  року  J`Ґg913  (далі  ~-
договір  оренди)  -  частини  зовнішньо.і.  труби  котельні  площею  53,О  кв.м  ґга
асфальтобетоні-ю.і.  площадки  площею  10,О  кв.,м  за  адресою:  45000,  Волинська
область,    ]v[.    Ковель,    вул.    Заводська,    23,    що    облі.ковується    на    балансі
Відокремліенсіго      структурного      підрозділу      «Кове.іьський      промислово-
економічний фаховий коледж Луцького національного тєхнічного університету»
(далі ~ Об'єкт tjренди).

2.Затвєрди" умови аукціону вказаного Об'єкта оренди майна:
2.1.Стартова,   орендна   пг±ата   2679,19   грн   без   урахування   ПдВ   -.  дт[я

електронного аукціону на продовження договору оренди.
2.2.іСтрок оренди ~ 5 років.

3. Відділу орендних відносин:
3.1,  Оприлюднити  інформацію  протягом  3  робочих  днів  про  прийня'j`е

рішення   про   оголошення   аукціону   на   продовження   договор}   оренди   ііа
офіційній    вебс'іорінці   Управління    забезпечення   реа.тізаці.і.   повноважень   !yт
Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна УкраЇі-[и
по Львівсі,кій, Закарпатській та Волинській областях.

3.2. І-.[t]віідогvіити орендаря -Приватне акціонерне товариство «ВФ Укра.і.на»
та балансо.утримувача -  Відокремлений структурний підрозділ «Ковельський
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промислово-економічний    фаховий    коjіедж    Луцько'го    націонал],ного
технічного університету»  щодо прийнятого рішення.

3.3.  Оприлюднити рішення про оголошення аукціt>ну та огttлошення про
проведенн,я аукціону   на продовження договору ореі-[ди в електронній торговій
системі після появи відповідно.і. технічноЇ можливості.

4.   Відіювідаjіьність   за   виконання   пунк'н`у   3   цьоі-`о   наказу   покласти   ііа
головного сі]еціаліста відділу орендних віднос];ш J-Іюдми~іу Сухови ч.

5. Ко]і[троль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник начальника Управління
забез,печеі] ня реагіі3аціЇ повноважень
у Волинській області -начальник
відділу ор\ендних відносин Управління
забезпеLіеі]ня реалізаці.і. повноважень
у ВОлинсь]{ій області Регіонального
відділе]г[ня Фонду державного майна
УкраЇни пI[t Львівській, Закарпатській
та Волинській областях
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