
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

НАКАЗ

2.П 2 -г ) м. Полтава №

Щодо прийняття рішення
про продовження договору оренди без аукціону

Відповідно до ч. 2 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 Аварійно -  рятувального загону спеціального призначення від 
03.08.2020 №40-2180/44.5

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити договір оренди від 21.03.2012 № 36/12-6 на користування державним 
майном -  вбудованими нежитловими приміщеннями площею 495,9 кв.м за адресою: 
вул. М.Бірюзова, 26/1, м. Полтава, що обліковується на балансі Головного управління

, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області (далі -  
балансоутримувач) без проведення аукціону з існуючим орендарем Аварійно -  рятувальним 
загоном спеціального призначення строком на 2 роки 11 місяців з дати його закінчення, до 
03.09.2023 включно, із застосуванням оновленого звіту з оцінки майна станом на 31.07.2020, 
шляхом викладення договору в новій редакції.

2. Відділу оренди Управління орендних відносин, оціночної діяльності та 
розпорядження державним майном стосовно об’єкта оренди, визначеного у п. 1 цього наказу:

2.1. Оприлюднити інформацію щодо прийняття рішення про продовження договору 
оренди без проведення аукціону на офіційній вебсторінці регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

2.2. Повідомити заявника Аварійно -  рятувальний загін спеціального призначення про 
обставини, визначені у п.1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстави: заява Аварійно -  рятувального загону спеціального призначення від 
03.08.2020 № 40-2180/44.5; довідка Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській області від 10.08.2020 №61-02-4936/61-10; лист 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 18.08.2020 №вх18/15612; звіт про 
оцінку орендованого ^гщна станом на 31.07.2020 та рецензія на нього; висновок про вартість 
майна, затверджещЙ^ажазсні^м^іонального відділення від 02.09.2020 № 1137; доповідна 
записка начальника Управління орендних відносин, оціночної діяльності та розпорядження 
державним ма " *
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