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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА.1.ни
рЕг1онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЁни

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

нАкАз
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Про оголошення аукцiону
на продовження договору оренди

Вiдповiдно до Закону Укра.і.ни "Про оренду державного та комунального майна"
вiд о3  жовтня 2019  №157-1Х,  керуючись Порядком  передачi  в  оренду державного та
комунального   майна,   затвердженим  постановою   Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд
о3.06.2020  №  483  (далi  -  Порядок)  та  враховуючи  заяву  орендаря  -  державного
пiдприсмства «Лiсогосподарський iнновацiйно-аналiтичний центр» вiд о1.10.2020  №06-
05/955  та  лист  балансоутримувача  -  Волинського  обласного  управлiння  лiсового  та
мисливського   господарства   вiд   22.12.2020   №07-18/2569   -   20   «Щодо   пролонгацi.і.
договору оренди»

нАкАзую:

1. Оголосити аукцiон на продовження договору оренди iндивiдуально визначеного
(нерухомого або iншого) майна, що належить до державно.і. власностi вiд  10 сiчня 2012
року № 635 (далi -договiр оренди) -частини адмiнбудинку А-4 площею  16,6 кв.м за
адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волi, 30, що облiковуст.ься на балансi
Волинського  обласного  управлiння  лiсового  та  мисливського  господарства  (далi  -
Об' ект оренди майна).

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

3.Затвердити умови аукцiону вказаного Об'екта оренди майна:
3.1.Стартова орендна плата 2059,30 грн, без урахування ПдВ -для електронного

аукцiону на продовження договору оренди.
3.2.Строк оренди -5 рокiв.

4. Вiддiлу орендних вiдносин:
4.1. Оприлюднити iнформацiю протягом 3 робочих днiв про прийняте 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
В олинськiй областях.

4.2.    Повiдомити    орендаря   -   державне    пiдприемство    «Лiсогосподарський
iнновацiйно-аналiтичний центр» та балансоутримувача -Волинське обласне управлiння
лiсового та мисливського господарства  щодо прийнятого рiшення.

4.3.   Оприлюднити   рiшення   про   оголошення   аукцiону   та   оголошення   про
проведены аукцiону  на продовження договору оренди в електроннiй торговiй системi
ПiСЛЯ ПОЯВИ ВiдПОВiдНО.1. ТеХНiЧНО.1. МОЖЛИВОСТi.



5.  Вiдповiдальнiсть  за  виконання  пункту  4  цього  наказу  покласти  на  головного
спецiалiста вiддiлу орендних вiдносин Людмилу Сухович.

6.  Кон1роль  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 т_=-:------- Тетяна МАСЛЕЧКО


