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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни

РЕГ1ОНАЛЬНЕ В1дд1ЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРА1.НИ
по льв1вськ1й, зАкАрпАтськ1й тА волинськ1й оБлАстях

Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
4 гу . //  .  я,с,2Ф луцьк №_j799

Про оголошення аукцiону
на продовження договору оренди

Вiдповiдно до стапi 13 та частини 9 статтi 18 Закону Укра.і.ни "Про оренду державного та
комунального  майна",  керуючись  пунктами  144,  145,  151,   152  Порядку  передачi  в  оренду
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд
о.3.06.2020  №  483  (далi  -  Порядок),  враховуючи  заяву  орендаря  -  Товариства  з  обмеженою
відповiдальнiстю     «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕНЫ     ВОЛИНЬ»     вiд      13.07.2020     б/н     та     лист
балансоутримувача - державного  професiйно-технiчного навчального  закладу  «Луцьке  вище
професiйнеучилищебудiвництватаархiтектури»вiд10.11.2020№310/01-08

нАкАзую:
1. Оголосити аукцiон на продовження договору оренди нерухомого майна, що належить

до державно.і. власностi  вiд  о2.11.2015  №  958  -асфальтного  покриття  площею  320,5  кв.м  за
адресою:   43018,   Волинська  обл.,  м.   Луцьк,   вул.   Потебнi,   52,   що   облiкусться  на  балансi
державного  проф?сiйно-технiчного  навчального  закладу  «Луцьке  вище  професiйне  училище
будiвництва та архітектури».

2. договiр оренди вважати продовженим до моменту укладення договору .з переможцем
аукцiонуабодомоментунастаннявипадкупередбаченогопунктом152Порядку.

3. Затвердити умови аукцiону на продовження договору оренди:
3.1.  Стартова  орендна  плата  -   1§75,69  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  щодо  прийняття 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 Волинськiй областях.

4.2.  Оприлюднити  рiшення  про  оголошення  аукцiону  та  оголошення  про  проведення
аукцiону  на  продовження  договору  оренди  в  електроннiй  торговiй  системi  пiсля  появи
ВiдПОВiдНО.1. ТеХНiЧНО.1. МОЖЛИВОСТi.

5. Вiдповiдал?нiсть за виконання пункту 4 цього наказу покласти на головного спецiалiста
вiддiлу орендних відносин Наталiю Фусько.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начаjтьника Управлiння
забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  -  начальника  вiддiлу  орендних
вiдносин Наталiю Патюк.
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