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Фоцд дЕржАвного мАйнА укрАЇни
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни

ПО  ЛЬВІВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИНСЬКІй оБЛАСТЯХ
Управління забезпечення реалізаці.]. повноважень у Волинській області

нАкАз
/, . GG .  яz2 2 /

Про прийняття рішення про
задоволення заяви орендаря
щодо продовження договору
оренди державного майна
без проведення аукціону

луцьк №_ # 9 с/

Відповідно  до  стапі 18  Закону  Укра.і.ни  «Про  оренду  державного  та
комунального майна» від о3  жовтня 2019 року №157-ІХ, Порядку передачі в
оренду   державного   та   комунального   майна,   затвердженого   постановою
Кабінету Міністрів УкраЇни від о3  червня 2020 року № 483  (далі - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорці.і.  .і-і.
розподілу, затверджено.і. постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о4 жовтня
1995  року  №  786,  Примірного  договору  оренди  нерухомого  або  іншого
окремого   індивідуально   визначеного   майна,   що   належить   до   державно.і.
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра.і.ни від 12 серпня
2020 року № 820 (далі - Примірний договір) та на підставі заяви орендаря -
державно.і.   установи   «Центр   охорони   здоров'я   державноЇ   кримінально-
виконавчоЇ служби УкраЇни», код за ЄдРПОУ 41713679, від 13.05.2021 б/н

нАкАзую:
1.  Прийняти  рішення  про  задоволення  заяви  орендаря  -  державно.і.

установи «Центр охорони здоров'я державно.і. кримінально-виконавчо.і. служби
Укра.і.ни»,  код  за  ЄдРПОУ  41713679,  (далі  -  Орендар)  щодо  продовження
договору оренди нерухомого майна, що належить до державно.і. власності від
20  вересня  2018  року  №  1245  (далі  -  Первісний  договір)  без  проведення
аукціону на строк 2 роки 1 1 місяців.

2. Відділу орендних відносин (головному спеціалісту Наталі.і. Фусько):
1) підготувати проект договору про внесення змін до Первісного договору

шляхом  викладення  його  у  новій  редакці.і.  (далі  -  договір  оренди  у  новій
редакці.і.) відповідно до Примірного договору;

2) забезпечити інформування Орендаря про необхідність до підписання
договору оренди у новій редакці.і. або в день його підписання внести на рахунок
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Регіонального       відділення      Фонду державного      майна      Укра.і.ни      по
Львівській,               Закарпатській               та               ВОлинській               областях
UА878201720355239001001157855 авансовий внесок з орендно.і. плати в розмірі
о,17  грн та забезпечувальний депозит у розмірі мінімальноЇ заробітноЇ плати
станом на перше число місяця, в якому укладається договір оренди у новій
редакці.1`;

3) передбачити у договорі оренди у новій редакці.і.:

розмір річно.і. орендноЇ плати - 1,00 ірн (одна іривня оо коп.);
у  розділі  «Змінювані  умови»  цільове  призначення  майна  встановлене

Первісним договором.
4) забезпечити:

протягом трьох робочих днів з дати видання цього наказу занесення його
та  іншо.і.  інформаці.і.  до  Реєстру  рішень  про  продовження  договорів  оренди
державного майна без проведення аукціону;

оприлюднення договору оренди у новій редакціЇ на офіційному вебсайті
Фонду державного майна Укра.і.ни прdтягом трьох робочих днів з моменту його
підписання;

оприлюднення  в  електронній  торговій  системі  (далі - ЕТС)  договору
оренди  у  новій  редакці.і.  та  цього  наказу  після  появи  відповідно.і.  технічно.і.
можливості в ЕТС з урахуванням термінів, передбачених пунктами 131 та 141
порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його занесення до Реєстру рішень про
продовження  договорів  оренди  без  проведення  аукціону,  розміщеного  на
вебсайті Фонду державного майна Укра.і.ни.

4.   Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти   на  заступника
начальника  Управління  забезпечення  реалізаці.і.  повноважень  у  Волинській
області - начальника відділу орендних відносин Наталію Патюк.

З аступник начальника
Регіонального відділення
Фонду державного майна Укра.і.ни
по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях - начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у Волинській області


