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Фонд дЕржАвного мАйнА ук]:.АЇ.і-іи
РШ'`І ОІІА,,ЧЬНН. ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВН()іГО МАйНА УКРАЇНИ

]гю .гіьвівс:ь,кій, зАкАрпАтській тА волинськтй оБлАстях
Управлішн.я забєз[]ечення реалізаці.і. повноваженЕ, у ВОлинській області

нАкАз

і3.с)f;.   ес727 луцьк №_ Jг2 ?

ПРО ОІ-0.,ТОІІ]€']] Hm  аііУКЦіОНУ

на проt]Овженнfн договору оренди

Відіювід[-ю [і,о Закону Укра.і.ни "Про оренду дер уі{аЕшt]]`о та і,юмунального
майна".,  ]{ер:,і-і-tjч[:ісь  ГІорядком передачі в оренду дер.каЕшt>і `О та пt:омунального
майг[а,  затверджізним  постановою  Кабінету Міністр+'; ;в  ЗJ'кр{;і.і.ни  :ііід  о3.06.2020
№    48::!і,    ві:іахов.\'ючи   заяву   орендаря   -   ТОВАРЬ'ЮТВА   З   С1БМЕЖЕНОЮ
відгіовідАj-ігь,нґст`ю    «КОнтИніуМ»    від    23.04.:2021     №    :266    та    лист
балансt`>утрим:у'вач€і --Волинсько.і. філі.і. державного гіідприємс"а Укра.і.нський
держаішіий ]-іауко.вt>.-дослідний інститут проектуванш міст t<діпромісто» імені
Ю.М. h;і,ііок'он,я віц ()6.05.2021 № 56/12-3

нАкАз`'J,к):

1.   Оі-о.посити  аукціон  на  продовження   догоЕюр.у  оренд,и  державного
нерухоіvюm  ]\іайLа  від  27.01.2006  №  301(далі  .-.  догонір  орещі,и). --частини
Будиш:у    і-цю{,3j{тнігх   організацій   площею    52,9   іо"   з€і    адресюю:    43010,
Волиш:і,,ка  обґі..  `л. Луцьк, вул. Кременецька,  38,  що  облікt:>вуєтbс`,я  на балансі
Волиm`ьксIЇ  фіj-jЇі. ,[:ержавного підприємства УкраЇнс Е,киіі держаі шій  науково-
досліді[ий інс'і`итуі проектування міст «діпромісто»   wені Н).М. 1;ілоконя (далі
-об,є-[(:1:` ор(ш[диJ_

2. 3атвєрди']`и Uумови аукціону вказаного Об'єкта оренди:
2. L  Сі`ї:ір'юва,  орендна  плата -  7360,00  грн,  бєз  урахування  ПдВ  - для

електроj{шого ,ауі{цj ону на продовження договору орі:шди.
2.Ї С'і.роь: t]ренди -5 років.
3.  =іШ`вєр,цити  додаткову  умову  оренди:  майш;  мо7і<:е  бу"  використано

орендарі=ш    зізL    будь--яким    цільовим    призначення\4,    крім    ц.tуп    цільових
призначt=.нь, ±3,[[зн\іічених у додатку 3 до Порядку, а саі'Vіе:
3  -Біб:-ііотєF:і,і . Теа,три. Кінотеатри, діяльність з кінопі.:tка:ііів.
8 -Заі{.і:;пдиг  >:.{ірч:},'в:шня, кафе, бари, ресторани„ які здіїйсшз,-оть г рФдаж товарів ,,.
підакціі'шt`і.і.   іі:.уі".   Торговельні   об'єкти,   які   '3діjіен[t:>н]ть   прt>zіаж   товарів
ПідаКЦ1`І'ШО.1.  J-РУ Г1 `j;І .

11  -Нічні  ]{л:убиі  Ресторани з  нічним режимом робt>ти  (г[ісля 2;.!  год).  Сауни,
лазні.   tОргіані::;:=ш,ія   концертів  та  іншо.і.  видовищноі.розважально.і.  діяльності.
Готелі.,   хоt:тели-,   іурбази,  мотелі,  кемпінги,  літні  буz],иш]чки.   R-Омп'ютерні
клуби ґ`а lн'[е.рhеі-.кафе.
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15  -  Рі,п`уzuіьііі  іюt;луги.  Громадські  вбиральні.  Збіі]ч  і  с()і`)тува Lня  вторинно.і.
сировиLни.
16    -    t'\-:то5ішш    €Lв'іомобілів.    Розміщення    транс..-[орішіZіх    підприємств    з
переве:.;ення    паса:кирів    і    вантажів.    Станці.і.    те].\:нічного    оі:іслуговування
автомобіт[ів.                                                                                          „

4. Віддjл}' сtрендних відносин:
4.1. Оґірилю,щіити інформацію протягом 3 робочих. днгів щс,до прийняття

рішення   щ]о  огої-юшення  аукціону  на  продовжеі-шя  договоіу  оренди  на
офіційіhй  всН'5   сіоірінці  Управління  за.бе3пет[ення   реаjтіізаці.і.  ґювноважен:  у
Волинській   обл€ісіі   Регіонального   відділення   Фі\:tнду   держ:івного   маина
УКРаі=іlТ[tЇ]Іt: ІвЗі:;:;:t.іКjfі ЗаКоа5еПна::::ій Т_а В ОтЛgі:іЬрКійс::`бвЛ(:;СТ 'Іg.    t )ьмЕжЕною

Віді-ІОВ1дґШЇ],Н1СГ.ЇЮ   «КОНТИНІУМ»   та   б€лаґ[соутримувача   ~   Волитськї
філію  ідіер,ж;:іві:^і=іго  підприємства  Укра.і.н.ський  .,`іержів]+'ий  наукіі>ію-досліднии
інстит}'т    прсш:т:уRання   міст   «діпромісто»    імені    ІО,:Vl_.    Бі.,іоконя    щодо
прийня тt)гіо ріш€ння.

4.:L  с)тІ|jll[І]1ю,ц`Ііити рішення про оголошення ауі`:ціону та оп).ґ]оіпення про
проведеннtіаук]]ісtнунапродовженнядоговоруорендивелектрішнійторговій
систем і  [ііtн]я іісtjі Еш в1дповідно.і. технічно.і. можливості.

5.  _В.[дг[іовідаTьність  за  виконання  пункту  4  і],Е,ого  наказ!r   покласти  на
головн ого с,г[ецієL[ііста відділу орендних відносин Людми]іу Сухо вич.

Rсші`рt].т]ь ':г,а виконанням цього наказу залишаю за сtібою.

Засгі[`упшк наіt іzіл [,шка
Управлінm `гшібєз.іt€:чення реалізаці.і.
повнова.жеш, }' ВОпинській області -
началь ніж віj-W,іIіу орендних відносин
Управлін [ія :ї,::н:ієз г[t:ічення реалізаці.і.
повноЕа.же ні, у Вtt,л инській області
Регіоmшьґ,:оm ві,[іді]іеііня
Фонду і\ержавЕОго майна Укра.і.ни
по Льв ір,ісі;к::ій, Заісарпатській
та Волі,і.нськ.П* об.:іастях

Ната.Iіія ГІАТЮК


