
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 

УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

НАКАЗ

м. Полтава №
Щодо прийняття рішення
про продовження договору оренди без аукціону

Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунально 
майна» від 03.10.2019р. № 157-ЕХ, згідно з Порядком передачі в оренду державного 
комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.20: 
№ 483, та враховуючи заяву орендаря Державного підприємства «Підприємство Держави 
кримінально- виконавчої служби України» (№65)» від 02.06.2020 №вх10/04034

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити договір оренди від 14.08.2017 № 46/17-н державного майна -  час ти і 
гаражу площею 515,1 кв.м за адресою: вул. Паркова, 12, с.Божківське, Полтавська облгісі 
що обліковується на балансі Державної установи "Надержинщинська виправна колон 
(№65) " (далі -  балансоутримувач) без проведення аукціону з існуючим орендарі 
Державним підприємством «Підприємство Державної кримінально- виконавчої служ( 
України» (№65)» строком на 2 роки 11 місяців з дати його закінчення, до 14.06.20; 
включно, із застосуванням оновленого звіту з оцінки майна станом на 31.05.2020 
відповідним коригуванням розміру орендної плати, шляхом викладення договору в нов 
редакції.

2. Відділу укладання договорів оренди Управління орендних відносин та оціночн 
діяльності стосовно об’єкта оренди, визначеного у п. 1 цього наказу:

2.1. Оприлюднити інформацію щодо прийняття рішення про продовженая догово] 
оренди без проведення аукціону на офіційній вебсторінці регіонального відділення Фощ 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

2.2. Повідомити заявника Миргородський районний територіальний центр соціальної 
обслуговування (надання соціальних послуг про обставини, визначені у п. 1 цього наказу .

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальній! 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумськ 
областях Матвієнка Д.С.

Підстави: заява Державного підприємства «Підприємство Державної кримінальні 
виконавчої служби України» (№65)» від 02.06.2020 №вх10/04034; довідка Держави 
установи "Надержинщинська виправна колонія (№65) " від 23.06.2020 № 15/20/2001/Аг; ли< 
до Міністерства юстиції України від 25.06.2(Ш-№-07401-04584; звіт про оцінку орендованої 
майна станом на 31.05.2020 та рецензія на вартість майна, доповідна записі
начальника Управління орендних віднось 
ІііАдоІМЬ і 
В. о. начальника

ЛЛРс

від 27.07.2020.

Дмитро МИХАЙЛЕНКО


