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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА.і.ни
рЕгіонАльнЕ відділЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрАЇни

по львівській, зАкАрпАтській тА волинській оБлАстях
Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

нАкАз
#,. с,f,  J2с,2 7 луцьк №   Gгz,'-,

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

Відповідно   до   статті 18   Закону   УкраЇни   «Про   оренду   державного   та
комунального майна» від о3 жовтня 2.019 року №157-ІХ, Порядку передачі в
оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів Укра.і.ни від о3 червня 2020 року № 483 (далі - Порядок),
Методики  розрахунку  орендно.і.  плати  за  державне  майно  та  пропорціЇ .іЇ
розподілу,  затверджено.і.  постановою  Кабінету  Міністрів  Укра.і.ни  від  о4
жовтня  1995  року  №786(далі  -  Методика),  Примірного  договору  оренди
нерухомого  або  іншого  окремого  індивідуально  визначеного  майна,  що
належить   до   державноЇ   власності,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від 12 серпня 2020 року № 820 (далі -Примірний договір),
на  підставі  заяви  орендаря  -  Управління  державно.і.  міграційно.і.  служби
Укра.і.ни  у  Волинській  області  (  код  ЄдРПОУ  37821586)  від  27.04.2021
№0701.15-1964/0701.1.2-21,     враховуючи    довідку    балансоутримувача    -
Головного   управління   НаціональноЇ   поліці.і.   у   Волинській   області   від
11.05 .2021  №714/01/31 -2021

нАкАзую:
1.  Прийняти рішення про задоволення заяви  орендаря -Управління

державноЇ міграційноЇ служби Укра.і.ни у Волинській області ( код ЄдПОУ
37821586)    (далі    -    Орендар)    щодо    продовження    договору    оренди
індивідуально визначеного (нерухомого або іншого ) майна, що належить до
державно.і.  власності  від  о1  листопада  2012  року  №700  (далі  -  Первісний
договір) без проведення аукціону на строк 2 роки 11 місяців.

2. Відділу орендних відносин (головному спеціалісту Аліні Кушнірук):
1)  підготувати  проект  договору  про  внесення  змін  до  Первісного

договору шляхом викладення його у новій редакціЇ (далі - договір оренди у
новій редакціЇ) відповідно до Примірного договору;
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2) забезпечити інформування Орендаря про необхідність до укладення
договору  оренди  у  новій  редакці.і.  або  в  день  його  укладення  внести  на
рахунок  Регіонального  відділення  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  по
Львівській,              Закарпатській              та              В олинській              областях
UА878201720355239001001157855   авансовий   внесок   з   орендно.і.   плати   в
розмірі   о,17   ірн   та   забезпечувальний   депозит   в   розмірі   мінімально.і.
заробітно.і. плати станом на перше число місяця, в якому укладається договір
оренди у новій редакці.і.;

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

розмір орендно.і. плати на рівні 1 гривня в рік відповідно до Методики;
у розділі «Змінювані умови» цільове призначення майна встановлене

Первісним   договором,   а   саме:   під   офісні   приміщення   службового
використання.

4) забезпечити:

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

оприлюднення  договору  оренди  у  новій  редакці.і.  на  офіційному
вебсайті Фонду державного майна Укра.і.ни протягом 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  -  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 ГГйZсссссс етяна МСЛЕЧКО


