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Фонд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРА.І.НИ

ПО  ЛЬВ1 В,СЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА йЮЛИНСЬКІй ОБЛ АСТЯХ
Управління з.абезпечення реалізаці.]. повнов€іжен]ь у Волинсшкій області

нАкАз

2с2  .  С2t,  Яд2Ґ

Про оголоіLіенL[я[ аущіону
на продовження доптовору оренди

луцьк №_  ,сf 9

Ві,]іпоЕідно  ,і]сі  3акону  Укра.і.ни  "Про  орєіL,ну  державного  та  іt.Омунального
майна"  від  о3  жовтня  2019  №157-ІХ,  керуюч[і,Jісь  Поі]ядком  пері`.3,іі`ачі  в  оренду
державЕіого   та   комунального   майна,   затвердженим   постановсtю   Кабінету
Міністрів  УкраЇіш  від  о3.06.2020  №  483  (далі  -  Порядок)  вра:ювуючи  заяву
оренцаря  --     Акціонерного  товариства  комерційний   банк  «ПриватБанк»  від
25.()2.2021      №Е.VО.0.0.0.0/1-210225/12078     т:t     лист     балансоутримувача     -
Управління  державно.і. казначейсько.і. служби  `!tt''кра.і.ни у  Ківерцівсі,кому районі
ВолинськоЇ області від 12.04.2021  №01-20-08/2::`Ю

нАІ(,-Азуіс,:

1.  Огоі`іоси'гі,і аукціон на продовження доішюру t])г>снди нер.:!,`'хомого майна,
що  на]іежить  і'ю  державноЇ  власності  від  о1   і,:ерпня.  2()14  року  .№861   (далі  -
дого ві'Lр оренди,\ --частини службового приміщш]ня пґіtщею 3,О кв.^`V[ за адресою:
45200,  Вотинська  с>бласть,  м.  Ківерці,  вул.  І-Іа'ьалежнсістЇ,  2,1,  щ`і  t->бліковується
на     балансі     Уііравління     державно.і.     казначейсько.].     служби     Укра.і.ни     у
Ківерцівському районі Волинсько.і. області.

2.  д,оговір tіренди вважати продовженим ,jіо момент,у укладєння договору з
переможцє" ау]tціt]ну або до моменту настаншї випадіt,у передбачеіюго пунктом
152 JІ()рядку.

.3.Затвєрдиті,і[ умови аукціону вказаного Об'єкта оренди майні:
3.1.Стартt]ва   орендна   плата   829,44   цш   без.   урахуванш   ПдВ   -для

електронного ауіщ-іtjну на продовження догоію::`їу орен і:іи.
3,2.Строк t:іренди -5 років.

4. Відділу огієндних відносин:
4„і,  Оприлгюднити  інформацію  протягtIц  3  рсtЄючих  днів  ]-їро  прийщте

рішєшш.    тіро   t=>і`олошення   аукціону   на   прt:і,,і],овжеі-шя   договоір:і,    оренди   на
офіційґіій    вебсторінці    Управління    забезпечі`,`ння    і:іс€Lіізаці.і.    повноважень    у
Вош,шській облаі`:ті  Регіонального відділення tUонду ді.3ржаішого майна Укра.і.ни
по .;1 ьвівській, Закарпатській та Волинській об`Tі`астях.

4.2,.  ПовідоV:ити  орендаря  -    Акціонеірн€`  товариство  комерційний  банк
«ПриватБаіік» та балансоутримувача -Управлі [шя держа,вно.і. казначейсько.і.



2

стужби Укра.і.ни у  Ківерцівському районі Воjпїнсько.]. об]іасті щtідо  прийнятого
рішення`.

4.3,  Оприлрднити рішення про оголошення аукціону та оголошення про
проведення аукціону  на продовження договору оренди в єлектронній торговій
системі після появи відповідно.і. технічно.і. можтїивості.

5.   Відповідальність  за  виконання  пункту  4   цього   наказ.у   покласти  на
головного с пеціаіііста відділу орендних відносиґ[ Людмилу Сухович.

6. Конггроль за. виконанням цього наказу пок.іас" на заступника начальника
Управління    забє:>зпечення   реалізаці.і.   повнові'.і>кень   у   ВОлинській   області   -
начальника відділу орендних відносин Наталію Патюh'.

Застуш ик начаjп:,ника Регіонального
відділешя Фощу державного майна
УкраЇни по Льві.вській, Закарпатській
та Вt:>линській областях -начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у Волинській області


