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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.]. повноважень у Волинськiй областi

нАкАз
яб -  //-2с7яj) луцьк №_ 997
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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
25.11.2020   №  10-46-24017  «Про  вiдмiну  електронних  аукцiонiв  (лоти  №!Ng  7104,  7133,
7227, 7252, 7372, 7502, 7676 ) та усунення недолiкiв»

нАкАзую:

1.  Вiдмiнити  електронний  аукцiон  UА-РS-2020-11-19-000078-2  (лот  №  7252)  на
продовження договору оренди нерухомого майна, що належить до державно.і. власностi
вiд вiд о1.12.2014 № 892 -частини будiвлi котельнi площею 47,1 кв.м за адресою: 45765,
Волинська   обл.,    Горохiвський   р-н,   м.   Берестечко,    вул.    Незалежностi,    140,    що
облiковусться на балансi Професiйно-технiчного училища № 27 м. Берестечко.

2. Скасувати накази Управлiння забезпечення реалiзацi.і. повноважень у Волинськiй
областi  Фонду державного  майна Укра.і.ни  по  Львiвськiй,  Закарпатськiй. та  Волинськiй
областях  вiд  29.09.2020  №  267  «Про  оголошення  аукцiону  на  продовження  договору
оренди» та вiд 13.11.2020 № 372 «Про внесення змiн до наказу вiд 29.09.2020 № 267 «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 Наталiю Фусько.

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 сi%с,rс``-=-ь Тетяна МАСЛЕЧКО


