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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
РЕГІОНАЛЬНЕВІддІЛЕННЯФОНдУдЕРЖАВНОГОМАйНАУКРАЇНИ

ПО  ЛЬВІВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИНСЬКІй ОБЛАСТЯХ
УпРавліннязабезпеченняреалізаці.і.повноваженьуВолинськійобласті

нАкАз

/9.  с,я _ луцьк №  ,z2J7

Про оголошення аукціону
на продовження договору оренди

Відповідно до Закону Укра.і.ни "Про оренду державного та ком.унального
майна" від о3 жовтня 2019 №157-ІХ, керуючись ПОрядком передачі в оренду
державного  та  комунального  майна,   затвердженим   постановою  Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від о3.06.2020 № 483  (далі -Порядок), враховуючи заяру
орендаря - Акціонерного  товариства  комерційного  банку  «ПриватБанк»  вU
23.11.2020  №Е.VО.0.0.0.0/1-201123/6744,  лист  балансоутримувача -Луцьїого
національного  технічного  університету  від  17.02.2021  №193-03-35  та довідку
балансоутримувача  від 17.02.2021 №192-03-35

нАкАзую:

1. Оголосити аукціон на продовження договору оренди нерухомого майна,
що належить до державно.і. власності від 26 лютого  2014 року №  833  (далі -
договір  оренди)  - частини  учбово-  лабораторного  корпусу  (частина  будівлі:
підвал, І, П поверхи)/літер Б-3/ площею 3,О кв.м за адресою: 43018, Волинська
обл.,  м.  Луцьк,  вул.  Львівська,  75,  що  обліковується  на  балансі  Луцького
національного технічного університету  (далі -Об'єкт оренди).

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

3.Затвердити умови аукціону вказаного Об'єкта оренди:
3.1.Стартова  орендна  плата  832,45   грн,   без  урахування  ПдВ  -  для

електронного аукціону на продовження договору оренди.
3.2.Строк оренди -2 роки 11 місяців.
4. Відділу орендних відносин:
4.1.  Оприлюднити  інформацію  протягом  3  робочих днів  про  прийняте

рішення  про  оголошення  аукціону  на  продовження  договору  оренди  на
офіційній   вебсторінці   Управління   забезпечення   реалізаці.і.   повноважень   у
Волинській області Регіонального відділення Фонду державного майна УкраЇни
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

4.2.  Повідомити  орендаря  -  Акціонерне  товариство  комерційний  баіік
«ПриватБанк»   та   батіансоутримувача   -   Луцький   національний   технічний
університет щодо прийнятого рішення.



4.3. Оприлюднити рішення про оголошення аукціону та оголошення про
проведення аукціону  на продовження договору оренди в електронній торговій
системі після появи відповідноЇ технічноЇ можливості.

5.  Відповідальність  за  виконання  пункту  4  цього  наказу  покласти  на
головного спеціаліста відділу орендних відносин Людмилу Сухович.

6.   Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на   заступника
начальника  Управління  забезпечення  реалізаціЇ  повноважень  у  ВОлинській
області - начальника відділу орендних відносин Наталію Патюк.

Заступник начальника Регіонального
відділення Фонду державного майна
Укра.і.ни по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях -начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у ВОлинській області «с` Тетяна МАСЛЕЧК


