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Фонд дЕржАвного мАйнА укр ,ZііЇґі и
шпt`шАль,нЕ відділЕння Фонду дЕржАвноп) мАйнА ушрАЇни

ПО  ЛШіі1 ВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИНt.::ЬКПй ОБЛ L1LСТЯХ
Уїт рав.,.[ііmі `гьабtезпечення реалізаці.і. повноважень у Вt]jнинсЕ, кій області

нАкАз
7.  с7/J_    яz?2,

ПРО ОГОА,10|[Ш®НГ-ї:ііН аУЩіОНУ
на прощовж€шшіі !іш,г,:івору оренди

луцьк N::_   с93/

Відно#iіIліLt:і  ш  Закону  Укра.і.ни  "Про  орє;щ.у  держ{Hшого  та  і`.омунального
майна,"   від  о3   ,іt:Оі-г"  2019  №157-ІХ,  керую[іись  Поі:і;Lіі,іt:ом  пер,.іґ:`,'а,чі   в  оренду
держаЕ.нt`:іі-`0    "    кt"унального    майна,    затвердженш``4    поі;таноіюю    Кабінету
Міністі,3іі:,  У[:ра.ш  в,і,щ  о3.06.2020  №  483  (дал:іL  -  Поря,,-іоі±t)  та  вра:>іtjвуючи  заяву
орендарjїr  .....  Пґ>ша-,[_ного  підприємства  «Камелія»  від   18.03.2021.\Г`L! [-18/03/21   та
листа  балL€ш:і`tу'T[>имуЕюча  ~ Професійно-техніLшогіt]  учишшіа  №27'  м.Берестечко
від  о7.()5 .:2 02 j_  J\"±`  І 6t`)

нАкАзуF(_`):

L    Оісtлосши    :іукціон   на   продовженн,{,[   ґ'][огоюгіу   оренди    державного
нерух.ш`:іпt  ма.Ш  і  .-tЇґ{  12  квітня 2004 року №8і±l  і:щ.]лі --,Zі`tііі`t>вір ор{щ,іи) -частини

учбового   і,ю]:.:tщ,с:,   `№2  /В-1/  площею   78,6   кіш   '3а  а,і]гі€ї::,t>кп   45'ґ'{5:5,   Волинська
облас']-`L.,      ІTон:іt.і!.:інськ-ий     р-н,     м.     Берестечко,,     вул.      [-Іжа`іежн"=:і,      140,     що
обліков`у€`і іься   на   балансі   Професійно-технічні-tго   уі~."[шZш]а   №2:;'   м.Берестечко
(далі  ---. О{:;"іж'і  о;ь:!t:U+,:[и ).

2.       ,Ц:іігсівір   t``іі:і{:нди   вважати   продовженим   ,гчр   \юмс:`]т:,і-укладєіLгя   договору   з
перемt>жцем  :л}tіjjіLін`у  або  до  моменту  настання  ішнадку   пєі:]едбаченtш  пункгом  152
порядку .

3 .За-і нU`зрди ґї._`:Zі }'іv'[сіви аукціону вказаного ОбJєк'і`а огщщ майна:
:}.L.t:-.'[арт.=,Еа   орендна   плата   2437,98    грн   без   урахуваннн   ПдВ   -   для

електроішt іго а:, ]с{ [і `'>г,v на продовження договору сFрен,.ч]и .
3 . 2,„(:..:гщ`сш  t>і]:ш,!іи -5  років.

4 ,  Від,;і:[іщу  (,.]:і$:::ELZ[них відносин:

4.L   0]ігшг{:і,щити   інформацію   протягсF\і   :'t   рtіі:ііt>т]их   днів   ііро   прийняте
рішення щ]о он'tгі,tіtпєчіня аукціону на продовженш доіTі,:>вt!tру орец, `[] на офіційній
вебсторініі,і     `}7[-[і]L пj.іішія    забезпечення    реалі'з:щіЇ    піtіїш[і:іЕ,{і]і{ень    у    Волинській
обласі-`:      Г-Іі.3hісін3п,]-іtсго     відділення     Фонду     г]€.р>кав]н[ігI[]     майші     Укра.і.ни     по
Львівсш:і й_„  За]"р гі[{]тській та Волинській облас-[`я.*:.

4.?..     НОві]і:імипіи    орендаря    -    Прива"є    підгрнс`\іt'тво    ,:,Камелія»    та
батіан{.`o:ут]шіі\іjуі:шіkі  --      Професійно-технічне   ,} ч_и]іишtuі   J\Ґ=t2 7   м.Б€тн::стечко   щодо
приЇ;ш;Lтt) гсt рііш]-LнjL
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4.3.  ()при.іюднити  рішення  про  оголошення  аукціону  та  о[-`олошення  про
проведеі-ш,Бі  аукіі`і{>[]у    на  продовження  договttру  оре]щи  в  електроішій. торговій
системі п:іt:;ля пe,яви ізідповідноЇ технічноЇ мож.іивості.

5,    Ві,цповіґ,]`а,:іL,ність   за   виконання   пункту   4   ц[,ого   наказ:!,'   покласти   на
головног{:> {;пеіціал іt:`та відділу орендних відносин Людмилу С}tхови UL

Кон.ггюjіь 3а, в,і;[конанням цього наказу зал ишаю за ,;=обо`€t.

Застуіши іt ][іаі і4л Е.,і{ ика Управління
забезгієчеі-ії:[яреаjіігзzL,],і.[.повноважень

у Волшісі:,і{:ій оtҐш,t],t..'ті -начальник
відділу сірє`іідних відпосин Управління
забез] і€чен.L[я реаTіізан`іЇ повноважень у
Волиі-ісшtі і;і оt5tj":-і-і  Рєгіонального відділення
Фощу д,ії>:;].:;авного мгаііна УкраЇни по
Львівські й., За.карг]а.іській та
Волинсші1;і  tіfілас " t.: Нататі і;і ПАТЮК


