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Фонд дЕржАвного мАйнА укіJАЇ.і-іи
РНШ-`ІОНАіЛЬІШ ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВНОіГО МАйНді` У КРАЇНИ

г.ю jїжівс.іь,кій, зАкАрпАтській тА волинсь кій[ оБлАстях
Упра"ішня забєзпечення реалізаці.і. повноважені, у ВОLг[инсі„кій області

нАкАз

/ 3' _ с,f , яд2 / луцьк №- Z %б,

Про огіо.тоішення €,іукціону
на ііро]tt]вж.єжшf[ договору оренди

Відіювід`но і]`о Закону Укра.і.ни "Про оренду дер>кавнt]го та і.юмунального
майна".,  кеір}і+eш{:ь Порядком передачі в оренду дер.жавнt>і о та ж:омунального
майна,  :іагвеі[.jдж€-шим  постановою Кабінету Міністр';_ в  Укр.і.і.ни  :.ііґі  о3.06.2020
№    48:`!і,    із,рахо`в}'ючи    заяву    орендаря    -   ТОВАРК``[С,Т]ВА    З    СlБМЕЖЕНОЮ
відгіоі3ідАль,Ні.СГ-`Ю  «дИЗЕЛЬ  ТРАНС  КОМПАНі»  ві;і,  2:}.04.2Ю21  №  26  та
лист    {.`іалансt>утр"увача   -   Волинсько.і.   філі.і.   держа[шого    підприємства
Укра.і.нсі,кий    дє`ржавний    науково-дослідний    інст],ітут`    проектування    міст
«діпро.vіісг[`сі» і`мені Ю.М. Білоконя від о6.05.2021 № 56/12-=;

нАкА.гзуІ{):

1.   ()гіо.гюси'ги  аукціон  на  продовження  договору   оренди  державного
нерухомого  маііна  від  27.01.2006  №  302  (далі  --дізIговір  оренди)  -частини
Будиш:у   гірt->ектнихі  організацій  площею   1642,00     кв.м   гj{;а   адг>есою:   43010,
Волинська обл..  м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, щ облікt.>вуєті,ся на балансі
Воjіинсі,,ксі.[. фіj-Їі' ,[`ержавного  підприємства УкраЇнс Е,кн і± держаший  науково-
дос.іідш,ій іш:]`игі`уі проектування міст «діпрсtмісто» і \іє_:[і Ю.М. j;ілоконя (далі
-об,єI,:::. орешцл.;L

2. 3атвердігги умови аукціону вказаного Об.'єкта ор::шди:
2.1.  Ст€щ:г'`оRа  `]рендна плата ~ 214146,00 грн,  без ура;tуваі-\L-і;[ ПдВ -для

електрt >шіt`ш:і іа}гіtціону на продовження договору оренди.
2.::L СЇрt:ш оі:,е :іди -5 років.
3.  ::ЇатвLір,і[[ити  додаткову  умову  оренди:  майнсі  може  бути  використано

орендарґ"    '3є\    будь-яким    цільовим    призначення\4,    крім    груп    цільових
призначєш[>, Rі[значених у додатку 3 до Порядку,, а саме:
3  -Біб.ііt.'і`ізF:і,] . Теа,три. Кінотеатри, діяльність з кінопіжа:зів.
8 -3ак.іадіtіі  х`::ірч.}7в:,шня, кафе, бари, ресторани , які зі,ііійсню`оть г`рt>даж товарів
підакці,гшо.і.   ±-руі-Lи.   Торговельні   об'єкти,   які   'здіfішп:>н]ть   продаж   товарів
підакц],гшо.і. і-_і]} і и .
11  -Нічні кл:V(:ні   Г'есторани з нічним режим" робі"  (гіісля 2:.!  год).  Сауни,
лазні.   С|Iр[.ан і ::,;:ш,ія   концертів   та   іншо.і.   видовищно..ро:]іва3і{альґtі]'і.   діяльності.
Готелі,   хt]с'пшіzj,   і.урбази,   мотелі,   кемпінги,   ліігні   t5,уz]`ин,;>чки.   і{омп'ютерні
клуби ґ.:`а іш-ерг.їзїі;:афе.



15  -  Рішу€ш+,ні  іюслуги.  Громадські  вбиральні.  Збіі3і  і  соґітувагшя  вторинно.і.
сировини.
16    `-    С'г{>;інки    €ів'гомобілів.    Розміщення    транстортш;іх    підприємств    з
переве::;ення     пасажирів    і    вантажів.    Стащі.і.    тег:ніUшt.]`О    оі:.:1слуговування
автоvюбілів,.

4. Віід,іііл}  орєщдних відносин:
4. J .  (=) прі,ілю,]`нити інформацію протягом 3  робочих. дн`ів щі.:і[,і`о прийняття

рішешія   щ]оі  оі`отошення  аукціону  на  продовже]іня  догово]:іу   оренди   на
офіційі-і.ій   веб   ст`орінці  Управління  забезпечення   реалізаці.і.  пt]вноважень  у
Волинt`L,кій    сбласті   Регіонального   відділення   ФОнд.у   держ`=івного   майна
Укра.і.н и по Львівсь,кій, Закарпатській та Волинській областнх.

4.,::',.     П{]відомити    орендаря    -    ТОВАРИСТВО     3    ОБМЕЖЕНОЮ
ВІдПОШдА.'1ЬНІ(`ТЮ «дИЗЕЛЬ ТРАНС КОМПАНІ>> та  балансtjутримувача -
ВОлинt'ь,ку  фі,т[ію державного підприємства Укра.і.нський держаіший науково-
дос.іід]{[ий   ішти-[`у`^п  проектування   міст   «діпроміст\сt»   і]vієні   І{LМ.   Білоконя
щоґііо гі рий ня'jіTtгeg р ішення.

4.:'t.  (:) гігlиm{),],іїити рішення про оголоше]ш ау]1:ціону та оі-1)лошення про
прове,д`еішя а:Vіоjі сt] [у на продовження договору t`>рен,ци  {:: етіектрі`іі-Lній торговій
систем і тіісш цj;]_вш в.ідповідно.і. технічно.і. можливос'гі.

5.   |}іzіїіt=іЕ;і;іаjьність  за  виконання   пункту  4.   ц[,огt>   наказу   ііокласти   на
голс>вн t]і `о  і:]-і€і` LтієLIііі:;та відділу орендних віднос'ин  Лю,[Lvї[ил-у Сухо і!і] ч.

Кt:Iіііті:іt>ш, :;а  внконанням цього наказу залишаю за сt>бєію.

Зас -гуітчі.,ш:  н::;Lчальн и ка

Управліі[н[я з:-іібез:іtсчення реалізаці.і.
повнова:же.нь, .`' І3і:>.л инській області -
началь ніґік ві,щ,ґілу орендних відносин
Управлі1[ шя з{і5ез:.тсчення реалізаці.і.
повнова:жt=ніт, }г І3о.л инській області
Регіtшші ь]іогt t ні,,[іділення
Фонду дер`жаш оі-о майна Укра.і.ни
по Льв іі!,іськ:.j;і ,  З€Lка рпатській
та Волі,гLісі:,,кі.Їі {]б;іє,стях Натаj[і;] ГІАТЮК


