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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1ни

рЕг1онАльнЕв1дд1лЕнняФондудЕржАвногомАйнАукрАЁни
по льв1вськ1й, зАкАрпАтськ1й тА волинськ1й оБлАстях

Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
cz J. /С7 . 2 с72о луцьк №_ з 2 ,

Про оголошення аукцiону
на продовження договору оренди

Вiдповiдно до  Закону Укра.і.ни вiд  о3  жовтня 2019 №157-1Х  "Про  оренду державного та
комунального  майна",  керуючись  Порядком  передачi  в  оренду  державного  та  комунального
майна,  затвердженим  постановою  Кабiнету  Мiнiскрiв  Укра.і.ни  вiд  о3.06.2020  №  483  (далi  -
Порядок)  та враховуючи  заяву  орендаря  -  ПУБЛ1ЧНОГО  АКЦ1ОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
«НАЦ1ОНАЛЬНА   АКЦ1ОНЕРНА   СТРАХОВА   КОМПАН1Я   «ОРАНТА»   вiд   о3.09.2020
№     0390-06-15/230,    довiдку    балансоутримувача    вiд     16.09.2020    №    03-47/88    та    лист
балансоутримувачавiд16.10.2020№03-50/981

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

державно.і. власностi вiд о5  грудня 2017 №  1177 (далi -договiр оренди) -частини службового
примiщення площею 22,9 кв.м за адресою: 43000, Волинська обл., Горохiвський р-н, м. Горохів,
вул.  Гетьманська,  5,  що  облiкову€ться на балансi Управлiння державно.і. казначейсько.і. служби
Укра.і.ни у Горохiвському районi Волинсько.і. областi (далi -Об'€кт оренди майна).

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

3.Затвердити умови аукцiону вказаного Об'€кта оренди майна:
3.1.Стартова орендна плата 2580,11 грн, без урахування ПдВ -для електронного аукцiону на

продовження договору оренди.
3.2.Строк оренди -2 роки.
4. Вiддiлу орендних вiдносин:
4.1.  Оприлюднити  iнформацiю  протягом  3  робочих  днiв  про  прийняте  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. Повiдомити орендаря - ПАТ «НАСК «ОРАНТА» та балансоутримувача - Управлiння
державно.і.  казначейсько.і.  служби  Укра.і.ни  у  Горохiвському  районi  Волинсько.і.  областi  щодо
прийнятого рiшення.

4.3.  Оприлюднити  рiшення  про  оголошення  аукцiону  та  оголошення  про  проведення
аукцiону на продовження договору оренди в електроннiй торговiй системi.

5. Вiдповiдальнiсть за виконання пункту 4 цього наказу покласти на головного спецiалiста
вiддiлу орендних вiдносин Наталiю Фусько.

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

Заступник начальника Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна Укра.і.ни
по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй
областях - начальник Управлiння забезпечення
реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй областi -fi„".-.-/- Тетяна МАСЛЕЧКО


