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Фонд дЕржАвного мАйнА укр А.[.н и
рЕг]:сіі]і[А,jїш н]`:: впдділЕння Фонду дЕржАвногі'[) м Ай нА у ііtрАЇни

Н П:)  ЛІ:і ШВ(:=ЬКІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИНСЬluГй оБЛ іаіСТЯХ
Уп]рtа із,;`ііі.і[Е[ ]:і  за{ііе P,печецня реалізаці.і. повнt.важенu, у ВtіjдинсЕ, кій області

нАкАз

-±___2:_f?__&___/__________

Про огt]j-ііі:іі.пItjхіш!і:  ауи:ш іону

На ПРОдоН)|.і:ЄМ"]іІ ,ґЩ{)L-tЗІіоРУ ОРеНдИ

луцьк N.,_   с2зс?

В.ідпt>::!іідно  [j`t>  За]t:ону  Укра.і.ни  "Про  оренду  державшjго  та  комуна~іьного  майна"
від  о3  :жtсуізті.пг  2іH і;і  :\ГS 157-ІХ,  керуючись  Порядком  переzіачі  в  оренщ,'  державного  та
комуналі,]:;[сtго    і\;іЕіі;ін€L:    затвердженим   постановою   Кабішту    МіністрЇв   Укра.і.ни   від
о3.06.?,0:2,(:і №  4t! :,  (д{і.ті  --Порядок) та враховуючи заяву орендаі>я -Цштру соціально-
трудоію.].    ].нєаіб;`jг[щі.]'    інвалідів     «Енергія    -    І»    Волинськ{]Ї     обласн4->Ї    організаці.і.
Всеук|:tа.[.н'сш:o.l.    щ:т;3ніЗаЦі.1.    іНВаЛідів    «СОЮЗ    ОР1`анізацій     інЕ€u-:ідів         Укра.1.ни»    від
23.02.:Ю2,1   .І``f`2(:іI т{:і  j] `,їі{,:т€і  бішансоутримувача -Воли нсьі{ого t>б.`іасного вLіі,іілення Фонду
соціаILьн`о-`t-I\ з€пхиtг; г !' і [ш:підів від о6.05.2021 №365/01 -09

нАкАзуl[сL:

1. ()і-із.ш:н::ііґг:,]  j:,уіtLіон на продовження договору оренди індивідуаjі і,ііо визначеного
(нерухсімсііїt Еібс  інш{>го) майна, що належить до державно.і. вшж:ні]сті ві,ц 31  липня 2009
року  .Т`N.!2477   (д,а.`і`   --г:[іоLчовір  оренди)  -частини  виробнич],іх  та  складсL_,кйх  приміщень
плоіцею    1{:l.€і,2   E,в.і`vі.,   іастини   адміністративного   примішеннjі   площею   87,О   кв.м   за
адресою:  {:1::! Оі()і8, :}З'ош,[нс,ька область, м. Луцьк, вул. Писаре":жtіго,, 3а, іп,о обліковується
на баланe].  E}t=t`і-ш Е:і{;L.когt:t обласного відділення Фонду соціаj-.г`ьнtігсt 'захисгі`у  інвалідів (далі
-об ' є І(т с [";:,L-[jІІ], )

2.       ґЦі:.іігt:івіі:і   t:Jі.іі:нди   вважати   продовженим    д€і]   :\юрV]{с±=п.`:,J   укладє н  ,[я   договору   з
перемt:j\:ікLU3:л  t,іі`} і=::]іі:іііг)і   €і,бо  до  моменту  настання  виіmдку   г:е[іедбачешш  пунктом   152
порядку .

3. Заггпt:.р,],и'т.],і-:, `\і :>ви а,укціону вказаного Об'єкта сtрендііі: майі-[а :
3.1.Стщ:tтіі`і:зZі  t:tі>еґідна плата 9016,92  ірн  без  y'рахуваішя  ГІдВ  -дjія  електронного

аукціоі]у н €і  і]].:іо,і],і'`:,і=і:ф:і:>нf[я договору оренди.
3 .2, С грі:>к  і: t't:і :;іі,п,п  --5  років.

4.  За] `ііі`3р,щZн ЕJ[ ,ті:ід:`Lткову умову оренди: майно може б.\Jти ви к{]рист;шо орендарем за
будь-яким    ці,;іьі:іш"   ]-іризначенням,   крім   іруп   цільових.   призі[ачеш,.,   визначених   у
додатку  З  до ]`Ісі]. ;ці:;7,  аі саме:
8    -    Зак.ш,:іи    хі:і_t:.і-_}'Еа:-іня,    кафе,    бари,   ресторанtл,    які    ::3дійtшюють    г[родаж   товаріЬ
підаіщи-:+,н t]іі  груі-ін.   Торіговельні  об'єкти,  які  здій4=нюють   г[родаж  товнрів  підакцизно.і.
групи.
11   -Нічні`   і{jі:}'t:;;],  і   Рt:історани  з  нічним  режимом  :!.оботи  (іііс.ія  ::!2  го,і:).   Сауни,  лазні.
Орган іІ3а],ія   кlсlн[L,l3]:,тів   та   інШО.1.  ВИдОВИЩНО-РО3Ва.Ж.аЛьнО.1.   ЦіяЛ]ьності.   ]Г't`:те.гіі,   хостели,

турба3и,  м сIті=ї[і,  і.:і: \`[їіг ги., .іітні будиночки. Комп'кjтерні кjіуби т,і інтер н е.г-кафе.
13   ~.  -Пунн{-ні   fн::; і[іщ7   запюти,   банкомати,   платіж]іі   термі:ї€L`-L`;:L   Г:.`Оргонєj-іьні   автомати.
Розміщені L`.і тс;:* н  і] -ш xL зас,обів і антен операторів теп'екомуFіікапій, суб'єгt:'гів



2

підприємші цькоЇ. ,,ііяльчості, які надають послуги зв'язку. пLОслуги дост)'гі}' до інтернету,
телекомуніі.t:аці.і.ч   гіерєдання   сигналу   мовлення.   Розміщення   зо`шішньоЇ  реклами   на
будівлях і слору;:ніх. Продаж книг, газет і журналів.
15 -Ритуал,ш.  гіо,слугиі Громадські вбиральні. Збір і сортув{шня вторинію.і. сировини.
16   -   Стсtянки   .{івтt"t.]білів.   Розміщення   транспортних   піді-іри€мстЕ    з   перевезення
пасажиірів і вагітажіЕL іСтанці.і. технічного обслуговування автомобілів.

5. Ві,.Lхілу оі)єн,'щі'іх відносин:
5.L  (:)при.іюднити  інформацію  протягом  3  робочих  днів  гіро  прийняте рішення

про  оголсL.]еі-іня  ,.],:уішіііt]ну  на  продовження  договору  оре[іди  на  офіціі::tній  вебсторінці
Управ:-іініія  'з::їбtі::`'ігтєч,=шія  реалізаці.і.  повноважень  у  Вt]липській  .зблас їі  Регіонального
відділенн>ґі    Фt>н,,-іу    д€ржавного    майна    Укра.і.ни    по    Лі,вівeжй,    З::ікарпатській    та
Волинські і7: ttбла,t.ї..,іх.

5.2.    Псtвіj]`t"іі4г.L`и    орендаря   -   Центр    соціаіьно-тр},,`]ово.і.   реабі;іі і`аціЇ   інвалідів
«Енерґія  -1 » І3о.і { [ііс_:,]`{t]Ї обласно.і. організаці.і. Всеукра.і.нськоЇ оі:ігаі;ізаці.]. і:гвалідів «Союз
організацііГі  інваїіі=іів   Vкра.і.ни» та балансоутримувача --Вtпинське об,.асне відділення
Фонду с{і[і`іі:u]ш і:>і-[і зах ;істу інвалідів щодо прийнятого рішєішя..

5.3.    Опрі,іі.-ііє!ді-.ити   рішення    про   оголошення    ауіt.ціоі-іу    та   tіго,-іошення   про
проведенш` аукд.ііt.]іі-їу   на продовження договору оренди в t3пеі{тіtонній  горговій системі
після нояBі,і віґ],пt`в].дн оЇ технічноЇ можливості.

6.  Ві,т][юві;.:\:ш,іLіс'гь  за  виконання  пункіу  5  цього  наіказу  поклас"  на  головного
спеціа.ііста віддіj-jу огцз -ідних відносин Людмилу С) хович.

КОнті:цз.і Е, ::ш ріиїt:онанням цього наказу залишаю за собсію.

Заступ ни {  ііаLіа.;ї ь\іті и]t:а Угіравління

забезпечеіш.ч }[н=.:шLш,іҐ повноважень
у Воли.нсі:,кі]`і:  о€і.ґ:і]і:т'і  -  начальник
ВіддіЛУ  СtҐlС-.НдШ,l:`6  І3 `jдНОtЖН УПРаВЛіННЯ

забезі-іечення рі=:;::і`ні :;а:].іі`. гіовноважень у
Воли] іськ.і`і;і оt:5Tні`:ті   Рє гіонального відділення
Фонду де.:>:jка]=шt:tге, маііна Укра.і.ни по
ЛьвівськііГі.`  З{:і,L{аіїп:ігісLкій  та

Волинськ іі:L (tбл :і і гLш: Нататі [я ПАТЮК


