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ФОЦд дЕРЖАВНОГО М.АйНА УКРА1.НИ
РЕГ1ОНАЛЬНЕ В1дд1ЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЁНИ

ПО  ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й оБЛАСТЯХ      ..
Управлiння забезпечення реалiзацi.I. гіовноважень у Волинськiй областi

нАкАз
/q'  .  ,8 .  %72х, луцьк №_ ,/5-8

Про прийняття рiшення про
задоволення заяви орендаря
щодо продовження договору
оренди державного майна без
проведення аукцiону

Вiдповiдно  до  статгi 18  Закону  Укра.і.ни  «Про  оренду  державного  та
комунального майна» вiд о3  жовтня 2019 року №157-1Х, Порядку передачi в
оренду   державного   та   комунального   майна,   затвердженого. постановою
Кабiнету  Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о3  черві1я  2020 року  Ntj 483  (далi  -Поря,'іtэк\,.
Методики  розрахунку   орендно.і.  плати    3а   дерЖавне   NL`йно   та   про1іорш   U
розподiлу, затверджено.і. постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о4 жовтня
1995 року №786, Примiрного договору оренди нерухомого або iншого окремого
iндивiдуально   визначеного   майна,   що   належить   до   державно.і.   власностi,
затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 12 серпня 2020 рок},
№ 820 (далi - Примiрний договiр) та на пiдставi заяви орендаря -   Захiдного
мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицi.і. (м.  Львiв) код за €дР11ОУ
43317547  вiд  19.11.2020  №  12.7-11/20/2654,  приймаючи  до  уваги  лист  орі`ан}.

управлiння    -державно.і.    судово.і.    адмiнiстрацi.і.    Укра.і.ни    вiд     l l.12.=02tі
№ 14-22753/20

нАкАзую:
1.   Прийняти   рiшення   про   задоволення   заяви   орендаря   -   Захi+іііопі

мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицi.і. (м. Jlьвiв) код за €дР1іО)
43317547   (далi -Орендар)  щодо продовження договору  оренди нерухомого
майна,  що належить до державно.і. власностi  вiд 21  червня  2017  року №  1134
(далi -Первiсний договiр) без проведення аукцiону на строк 11 мiсяцiв.

2. Вiддiлу орендних вiдносин (головному спецiалiсту Наталi.і. Фусько) :
1) пiдготувати проект договору про внесення змiн до Первiсного договор}'

шляхом  викладення  його  у  новiй  редакцi.і.  (далi  -  договiр  оренди  у  Iіtjвij`і
редакцi.і.) вiдповiдно до Примiрного договt>ру;

2) забезпечити  iнформування Орендаря  про  необхiднiсть до  пiдпиі`L\іIн;,
договору оренди у новiй редакцi.і. або в день його пiдписаIіня внести на раху[юі`
Регiонального  вiддiлення  Фонду  державного  майна  Уh-ра.і.ни   по  Львiвс`і,кiй.
Закарпатськiй     та     Волинськiй     областях     UА87820172035523900l00115785.<



авансовий  внесок  з  орендно.і.  плати  в  розмiрi   0,17   гр[і   га  забезIіечуваjігли}і
депозит у розмiрi мiнiмально.і. заробiтно.і. плати станом на Перше число мiсяця, `в .
якому укладасться договiр оренди у новiй редакцi.і.;

3) передбачити у договорi оренди у новiй редакцi.і.:

розмiр рiчно.і. орендно.і. плати 1 (одну) гривню;
у  роздiлi  «Змiнюванi  умови»  цiльове  призначення  майна  встановтіен.L

Первiсним договором.
4) забезпечити :

протягом трьох робочих днiв з дати видання цього IIаказу занесення його
та  iншо.і.  iнформацi.і.  до  Ресстру  рiшень  про  продовження  договорiв  оренди
державного майна без проведення аукцiону;

оприлюднення договору оренди у новiй редакцi.і. +1а офiцiйному вебL`і\йті
Фонду державного майна Укра-і.ни протягом трьох робочих днiв з моменту його
пiдписання;

оприлюднення  в  електроннiй  торговiй  системi  (далi  -  ЕТС)  договор}'
оренди  у  новiй  редакцi.і.  та  цього  наказу  пiсля  появи  вiдповiдно.і.  технiчно.і.
можливостi в ЕТС з урахуванням термiнiв, передбачених пунктами  131  тiі  141
порядку.

3. Цей наказ набирас чинностi з дня його занесення до Ре€стру рiшень про
продовження  договорiв  оренди  без  проведення  аукцiону,  розмiщеного  на
вебсайтi Фонду державного майна Укра.і.ни.

4.   Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покjтасти   на   заступника
начальника  Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинст,кiй
областi -начальника вiддiлу орендних вiдносин Наталiю 1 ]атюк.

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 <jzzс32Z€:`,ё~ё~7`/ТеТЯНаМАСЛЕllКО
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