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Фонд дЕржАвного мАйнА укрА1.ни
рЕг1онАльнЕ в1дд1лЕння Фонду дЕржАвного мАйнА укрА1.ни

ПО  ЛЬВ1ВСЬК1й, ЗАКАРПАТСЬК1й ТА ВОЛИНСЬК1й ОБЛАСТЯХ
Управлiння забезпечення реалiзацi.I. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз

d2r-с,/.    J'с22/

Про вiдмову у продовженнi
договору оренди

луцьк №_,3

Керуючись вимогами абзацу 6 частини 1 стапi 19 Закону Укра.і.ни "Про оренду
державного та комунального майна" вiд о3.10.2019 №  157-1Х ,   Порядком передачi в
оренду  державного  та  комунального  майна,  затвердженого  Постановою  Кабiнету
Мiнiстрiв  Укра.і.ни  вiд  о3.06.2020  №  483  та  Iнструкцi€ю  щодо  здiйснення  заходiв,
пов'язаних    з    припиненням    договорiв    оренди    та    повернення    з    оренди
нерухомого/iншого  окремого  iндивiдуально  визначеного  майна,  що  належить  до
державно.і.  власностi,  затвердженою  наказом  Фонду  державного  майна  Укра.і.ни  вiд
22.12.2020 №2 2049

нАкАзую:

1. Вiдмовити в продовженнi договору оренди нерухомого   майна,   що наIте>кить
до  державно.і.  власностi  вiд  19  квiтня    2017  року  №  1124  (далi  -договiр  оренди),
укладеного   на   державне   нерухоме   майно   -   електролiнiю   зовнiшню,   а   саме:
залiзобетоннi  опори  квадратнi  марки  СВ  10,5  -  16  шт.,  залiзобетоннi  опори  круглi
марки СКЦ 13,6 -5 шт., дерев'янi опори i3 залiзобетонною приставкою -2 шт., провiд
марки АС -35  (розгорнута довжина проводу 3,120 км), що знаходиться за адресою:
45000,   Волинська   обл.,   м.   Ковель,   вул.   Луцька,   15   та   облiкову€ться   на  балансi
Товариства     з     додатковою     вiдповiдальнiстю     «Ковельська     реалiзацiйна     база
шiбопродуктiв».

2. Вiддiлу орендних вiдносин:
2.1.  Оприлюднити  рiшення  про  вiдмову  у  продовженнi  договору  оренди  на

офiцiйнiй вебсторiнцi  Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повнова>кень у  Волинськiй
областi    Регiонального    вiддiлення    Фонду    державного    майна    по    Львiвськiй,
Закарпатськiй та Волинськiй областях протягом 3 робочих днiв з дати його прийняття
та в електроннiй торговiй системi пiсля появи вiдповiдно.і. технiчно.і. можливостi.

2.2. Внести копiю рiшення про припинення дi.і. договору оренди та iнформацiю
про   таке   рiшення   до   Ре€стру   рiшень   i   iнших   документiв,   на   пiдставi   яких
припиняються  оренднi  правовiдносини  протягом  п'яти  робочих  днiв  з   моменту
пiдписання цього рiшення.

3. Вiдповiдальнiсть за виконання пункту 2 цього наказу покласти на головного
спецiалiста вiддiлу орендних вiдносин Людмилу Сухович.



4. Кtніігt,       ,     `  ,`:іjпLінням цього наказу покласти на в.о. заступника начальника
Управлiіш т                        .!j!  реалiзацi.і.  повноважень  у  Волинськiй  областi  -начальника
вiддiлу оіэсU,'[,        і':,,шсіZнт Людмилу Сухович.
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