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Управління забезпечення реалізаці.і. повноважень у Волинській області

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

Відповідно  до  статі`і 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 Укра.і.ни від о3 червня 2020 року № 483 (далі - Порядок),
Методики  розрахунку  орендноЇ  плати  за  державне  майно  та  пропорці.і.  .і-і.
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   державно.і.   власності,   затвердженого   постановою   Кабінету
Міністрів Укра.і.ни від 12 серпня 2020 року № 820 (далі -Примір.ний договір),
на  підставі  заяви  орендаря  -  Національно.і.  комісі.і.  з  цінних  паперів  та
фондового  ринку  (  код  ЄдРПОУ  37956207)  від  о8.02.2021  №26-1/03/2838,
приймаючи  до  уваги  довідку  балансоутримувача  -  Головного  управління
статистики   у   Волинській   області   від   18.02.2021   №10.1-04/29-21   та   лист
державноЇ служби статистики Укра.і.ни від 25.02.2021 № 16.2-07/229-21

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

комісі.і. з цінних паперів та фондового ринку ( код ЄдРПОУ 37956207) (далі -
Орендар)  щодо  продовження  договору  оренди  нерухомого  майна,  що
належить  до  державно.і.  власності  від  15  травня  2018  року  №1217  (далі  -
Первісний договір) без проведення аукціону на строк 2 роки 364 дні.

2. Відділу орендних відносин (головному спеціалісту Аліні Кушнірук):
1)  підготувати  проект  договору  про  внесення  змін  до  Первісног8

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 укладення
договору оренди у новій редакціЇ або в день його укладення внести на
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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   грн   та   забезпечувальний   депозит   в   розмірі   мінімальн9.і.
заробітно.і. плати станом на перше число місящ, 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:    для   забезпечення   діяльнос.ті    сектору
моніторингу  та  нагляду  у  Волинській  області  управління  моніторингу  та
нагляду   у   регіонах   департаменту   нагляду   за   станом   корпоративного
управління  та  корпоративними  фінансами  Національно.і.  комісіЇ  з  цінних
паперів та фондового ринку.

4) забезпечити:

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

оприлюднення  договору  оренди  у  новій  редакці.і.  на  офіційн?му
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. технічноЇ
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 УкраЇни
по Львівській, Закарпатській
та Волинській областях - начальник
Управління забезпечення реалізаці.і.
повноважень у ВОлинській області Тетяна МАСЛЕЧКО


