
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ

ОБЛАСТЯХ

Н А К А З

£ 3  £ £ £ 0  Харків №

Щодо прийняття рішення 
про оголошення аукціону

Відповідно до ч. 9 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 03.10.2019р. № 157-ІХ, згідно з Порядком передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.2020 № 483, та враховуючи заяву орендаря єдиного 
(цілісного) майнового комплексу ДНВП «Укрмеханобр» - ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛЇЧА» від 10.04.2020 №09/7010

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений з 
існуючим орендарем або укладений з новим орендарем договір оренди від 
14.07.2005 № 240 єдиного (цілісного) майнового комплексу ДНВП 
«Укрмеханобр», юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. 
Мопрівська, 12 (далі -  об’єкт оренди), укладений з ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

2. Відділу оренди цілісних майнових комплексів Управління орендних 
відносин стосовно об’єкта оренди, визначеного у п. 1 цього наказу:

2.1. Оприлюднити інформацію щодо прийняття рішення про оголошення 
аукціону на офіційній вебсторінці регіонального відділення вебсайту Фонду 
державного майна України.

2.2. Повідомити заявника ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» про обставини, 
визначені у п. 1 цього наказу.

2.3 Оприлюднити в електронній торговій системі (далі - ЕТС) оголошення 
про продовження на аукціоні після прийняття відповідних нормативно -  правових 
актів щодо роботи ЕТС з урахуванням термінів, передбачених п. 144 Порядку



передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівництво 
регіонального відділення відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 
06.04.2020р. № 97-к «Про тимчасове підпорядкування підрозділів Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях та розподіл функціональних обов'язків між керівництвом 
регіонального відділення».

Начальник
регіонального відділення Максим ПАМПУРА

"■»НО з 
АЛОМ


