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Фонд дЕржАвного мАйj іА укрАЇни

РЕТІОНАЛЬ НЕ ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МА йНА УКРАЇНИ
ПО  ЛЬВІВСЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА В.ОЛИНСЬКІй оБЛАіСТЯХ

Управління забезпечення реалізаці.і. повні сtкзажегm у Волинс":,кій області

нАкАз

2о _ с)Z,  яд 2/

ПРО ОГОЛОІІІеНLЕЯІ €LУКЦіОНУ
на продовження договору оренди

луцьк •№_  ,J'Z/

Відповідно до  Закону Укра.і.ни  "Про орt:і-цу державного та  комунального
майна"  від  о3  >кt>вт`ня  2019  №157-ІХ,  керуючись  Порядком  перt;:3дачі  в  оренду
державfюго   та   комунального   майна,   затвt:3і3джен.им   постаноі3,сtю   Кабінету
Міністрів  УкраЇни  від  о3.06.2020  №  483  (далі  -  ПОряґ-],ок)  вра,чю,вуючи  заяви
орендаря  --  Тоїз,ариства  з  обмеженою  відпоні,цальніt:т`ю  «Кронєюпан  УА»  від
11.()L2С'+21№22/LJ'21   та  від  31.03.2021  №210/::'іі;і',[   та  лисі`  балансо:,,тримувача  -
АкцОLон€.рного т{>вариства «ОСНАСТКА»   від оf:L04.20::! 1.-\Гs210/81

нАкІАзуІО:

1.   Огсjлосі,]ти  аукціон  на  продовження  договору  оі:>енди  індивідуально
визначєного   (\нерухомого   або   іншого)   майш,,   що   належить   +!,о   державноЇ
власнс>сті  Е,ід  о1   серпня  2011   року  №613   (ґп`ал-.'і  -дt>говір  оренді,і)  -під'Їзно`і.
залізш,пно.і.   ко.тіі'і.   загальною   протяжністю   1499,2   пог.м.   за   аґLі,]:мзсою:   45400,
Воmzшська   областьq   м.Нововолинськ,   вул.   .JІ,:,і'цька,   2,5,   що   об.;ііковується   на
бал€інсі Акціонерінt:>го товариства «ОСНАСТК,Аі :.;I.

2. договір ореінди вважати продовженим ґ:і`t]I hіюменту укладе гшя договору з
пере`vюжцем ауіt:ціоі-[у або до моменту настанііt:j;` ізипадк:у ііередбат.іе іюго пунктом
152 Порядку.

3 .Злтв€рдити умови аукціону вказаного Об.І€кта tї:]ієнди майна:
3, l.Стартtjва   орендна   птіата   7658,05    г`і`.ш   без`-у]=іахуванґія   ПдВ   -для

елект[:tошюго ау Ещіону на продовження догоіюі:і`у орещіи.
3 .2.Строк tіренди --5 років.

4. Відділу іLіґIєлтдних відносин:
4,1,  ()прилЕод]нити  інформацію  протягt.tі`їі`  3  робочих  днів  гіро  прийняте

рішєшнії   про   оголоіпення   аукціону   на   пFсtдовження   договору   оренди   на
офіційній   вебсторінці   Управління   забезпєчшшя   реаіізаці.і.   повноважень   .у
Волі,шській області Регіонального відділення tEц:>нду дсржаішого м айна Укра.і.ни
по Jl_ьвівськ`ій, Закарпатській та Волинській об.ті`іістях.

4.2„  Повідо`vн,іrш  орендаря  -  Товарис"іtсі  '3і  обіп.женою  ві,t'іповідальністіо
«Кр{:tноtпан Удt>. та балансоутримувача -Акці ш.ерне 'говариство .:{:ОСНАСТКА»
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ЩОдо ПРИйНЯТОГО РіШеННЯ.
4.3`.  Оприлкїднити рішення  про  оголошо]-п-[я  аукціону  та  оі`олошення  про

проведення аукшt>ну  на продовження договору оренди в електроішій торговій
системі пісjія гіояви відповідно.і. технічно.і. можли.вості.

5.   Відповідальність  за  виконання   пункт`у   4   цього   наказу   покласти   на
головного спеціа..ііста відділу орендних відносин Людмилу Сухович.

6. Контрош за виконанням цього наказу покласти на заступниіu начальника
Управління    забt.;:шечення   реалізаці.і.   повно]j;:L>[{ень    у    Волинсіжій    області    -
нача;] t,ника відд`і+ґіу орендних відносин Наталііі.і Патюк.

Засту пник начаj-іЕ:,ника Регіонального
відділеґшя Фощ:і}7 державного майна
УкріЇі-ни по Львівській, Закарпатській
та ВО.іинській областях -начальник
Управл іння забезпечення реалізаціЇ
повноважеі[ь у ВIt]пинській області


