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РЕГ1ОНАЛЫ1Е ВlддIЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОГО МАйНА УКРАЁНИ
ПО  ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й ОБЛАСТЯХ

Управлiння забезпечення реалiзацi.]. повноважень у ВОлинськiй областi
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Про вiдмiну електронного
аукцiону та скасування наказу
вiд 12.11.2020 № 368  «11ро оголошення
аукцiону на продовження договору оренди»

Вiдповiдно до пункту 64 Порядку передачi в оренду державного та комунального
майна, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о3.06.2020   № 483 та
на  виконання  доручення   наданого  листом   Фонду  державного  майна  Укра.і.ни   вiд
10.12.2020   №  10-46-25298  «Про  вiдмiну  електронних  аукцiонiв  (лоти №J\Гg  7719,  7720,
7721, 7725, 7727, 7730, 7734 ) та усунення недолiкiв»

-ую:
1.  Вiдмiнити  електронний  аукцiон  UА-РS-2020-11-24-000046-2  (лот  №  7734)    на

продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до державно.і. власностi
вiд о5 березня 2015 року № 909 (далi -договiр оренди) -частини цокольного поверху
адмiнбудинку загальною площею 63,6 кв.м за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
проспект Волi, 30, що облiкову€ться на балансi державного пiдприсмства «Волинський
лiсовий селекцiйно-насiнн€вий центр».

2.  Скасувати  наказ Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй
областi  Фонду державного  майна Укра.і.ни  по  Львiвськiй,  Закарпатськiй  та Волинськiй
областях  вiд  12.11.2020  №  368  «Про  оголошення  аукцiону  на  продовження  договору
оренди».

3.  Вiддiлу  орендних  вiдносин  оприлюднити  рiшення  про  вiдмiну  аукцiону  на
продовження договору оренди в електроннiй торговiй системi та на офiцiйнiй вебсторiнцi
Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  Регiонального
вiддiлення Фонду державного майна Укра.і.ни по Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй
областях на наступний день з дня прийнятгя цього рiшення.

4.  Вiдповiдальнiсть  за  виконання  пункту  3  цього  наказу  покласти  на  головного
спецiалiста вiддiлу орендних вiдносин Людмилу Сухович.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника  начальника
Управлiння  забезпечення  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  -  начальника
вiддiлу орендних вiдносин Наталiю Патюк.

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
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