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Фонд дЕржАвного мАі`,ЇнА ук]-і АЇни
РШ]Г'КШ j!!і,U-,[ЬІГІН ВІЩІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВН(}IГО' МАйНд У КРАЇНИ

ПІіо  Л Ьі"ВtС:іІIКІИ, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИІ-[С1. КП1[ ОБJ]`.АСТЯХ
Ущашішпш  3а(5езпечення реалізаці.і. повноважеіін, у Во,тинс іі,k`ій області

нАкАз

3 _ с),ї. 2z?я / луцьк №_ __z 2 6

ПРО ОГОіЛО[Шt:']ІНЯ аУКЦіОНУ
на шро,]rL.]вжіз шін5ц договору оренди

Bj шовіґг]`L-іо ,щ] Закону Укра.і.ни «Про оренду дер жавно]`о та j{і:Омунального
маҐша>>,  кєр}J ісіііисі  Порядком передачі в ореjнду державноі`о та комунального
майна,  :іатве{:;д:Е{€:ішм  постановою  Кабінету Міністр'' тв  .Укр:і.і.ни   .іід  о3.06.2020
№!      483.      в}сі€Lхов}ючи     заяву     орендаря     --     СП],`]ЬГЮГО     `!,''І`(РАЇНСЬКО-
Аш`.і`іпіїсьі«:л-і\`)  ]і[дприємствА  «зАхіднА  і[АФтов'А  груп д»  у  Формі
ТзОВ   іij,,і   23і.()<L!0:21    №   5   та  лист   балансtj:щ.іим:упаіm   -   Воїіннсько.і.   філі.і.

держаі.I,іюі`о      піL,`щ:іиємства      Укра.і.нський      ,шзржаіL]іиj;і      наукUЕц]-дослідний
інс'і`ит:,J]  щ]сі€.ік":,гвання міст «діпромісто»  імєші  Ю.П,'' ,  Білі]і,юня  іі,"щ  о6.05.2021
№!  ::і 6/ 1 2 ..І3

нАкА.'`:!),Ії):

L   t0`гсtшIі;и'п,і   аукціон   на   продовження   догоFюріу   їіренди   державного
нерухомогі[`і  і\[іайїіа  від  27.01.2006  №  300  (датіі  --д]гоі:ф  орешіи)  -частини
Будинг]{:)ґ    ][рс,ектних   організацій   площею   91,8       ]`:в.м   з;.і   адFеtюю:   43010,
Во.іинt`[жа  оі{:,:jі„  м.  .Луцьк,  вул.  Кременецька.,  38,  щ  об.гіікt>вуєті,ся  на балансі
ВОш:ш`ь,коЇ  і:]:і іі`-. іі' ,[і`ержавного  підприємства  Укра.і.нс Е,ки іі  держаіший  науково-
дос.пдш,іій  іш:.і`нтуі  проектування міст «діпроі\,іісто»   \[е.{[і І{`).М.  Бі.гюконя (далі
-об,с.[,:::.  с,-r,,еЕщF--)L

2. І3d'нііеі:цн"  умови аукціону вказаного ()б'tжт{і ttі:t€::нди:
:L 1.  Ст`аFгігі>на  орендна  плата -12772,16  грнg  бш  .`)іра>.уванш  ПдВ  -для

еле і{трі > Uін >пі:і  :зL}". цj ону на продовження договор.у орі`:[і,]; {,[.
2..';!.  СtрсЦ`: ОГіендИ -5 РОКів.

:L  :І|атне;і,[ши  додаткову  умову  оренди:  майн[;  мt:іі>k:е  бут]і   ]3икористано
орендарпVі    і:;,:`і    fіу,]\ь.-яким    цільовим    призначення\4,    крім    гі'іу[і    цільових
призі-іачt:шь, .Е,нзн{іч€,'них у додатку 3 до Порядку:, а с€іме:
3  ш Біб.-ііоті:жі,] .  Теtатри. Кінотеатри, діяльність '3  кіноп :іка::іів.
8.-Зак.L:`іди х: ірчм-}'вLіння, кафе, бари, ресторани , які з,Z.tjйсшз.оть ґ р{tдаж товарів
п:дакціг-,щtЇі.   т:ут[и.   Торговельні   об'єкти,   які   здійснюють   щ`іодаж   товарів
пlдакцІ'І::ш(,.l.ц,:уJч::`І.

11  -Ніч1іі  кл.у(:..и   ІJ`есторани  з  нічним режимом робі:]тіґj  (нісля  2:!  год).  Сауни,
лазнL   ОргаЕш-!,;:іщя   к:онцертів   та   іншо.і.  видовищно..рt]:ів:і>і{альні=t.і.   діяльності.
Готе.г[і,,   хt]і.т{:ш,   і.)7рбази,   мотелі,   кемпінги„   літні   t5уZі,іZіЕіt`]чки.   .і<:омп'ютерні
клуби  ':-`€і.  Інтеш=+=;:їі{афе.



2

15   .-  Рі,п`уzшіпіі  ґю6луги.  Громадські  вбиральні.  Збіі:t  і   с{>ртува'п[я вторинно.і.
сировини.
16    -    {`'і`іояшш    €і.втомобілів.    Розміщення    трансіортшіх    підгіриємств
перевез€:шня    паса:,,кирів    і    вантажів.    Станці.і.    технічнt]го    о{5слуговування
автоv[обіт[ів.

4. Віддjлу сtрєндних відносин:
4.1. ()пріі]]ю,]`нити інформацію протягом 3 робсчих. днів щt`]до прийняття

рішеЕіня   пLію   оі`{>тошення   аукціону   на   продовже]-шя   договоііу   оренди   на
офіційн:ій   вє(j   сто[]інці  Управління  забезпечення   і3еа.іізаціЇ  піjЕноважень  у
Воj-іині::ь,кL:і    і]бшіс[і   Регіонального   відділєння   Фі:`іщ]у    держIв:іого   майна
Укра.і.н и пt`іі Л і,ві {!e,і,кій, Закарпатській та Вотпzшсі,кій і:iб.ш.іст§іх.

4.::;.     Ноj,3,ідс.мити    орендаря    -    СПІЛЬНЕ    У1{'РАЇНСЬКО,АНГЛІйСЬКЕ
ШдіірИС]\ґ[С`Т[Зї:і     <`{ЗАХІдНА     НАФТОВА     ГРУПА;>     У     ФО"і     ТзОВ     та
балансо:угтрищ,t ЕJ,ш" --Волинську філію державного їіідгіриі мс"і УкраЇнський
держаішш;! нt }rі+:{":і.-дослідний інститут проектування мЇс'г «діп`і{,9місто» імені
Ю.М, І:;іjтt>і{.Отцн що,іо прийнятого рішення.

4.::L ()щ.tшп{>,щ{ити рішення про оголошення ау]`:ціону та оі-о.іошення про
проведешґія ії:укцісt]-іу на продовження договору оренди і3 етіектр.jнній торговій
СИСТеМ '|.  П.[(НЯ llСіjі] ЕШ ВідПОВідНО.1. ТеХНіЧНО.1. МОЖЛИВОСТі .

5.   :lЗіZ],ґюЕіід:=шшість  за  виконання  пункту  4  цЕ,ого  наказу'   покласти  на
головн t]іг`о с шJ.`ціс.L[ііt;та відділу орендних відносин Лю,[[милу Сухо вііч.

К'ОНпJo 1]=  ':х1 ]шКОНаНняМ цьогО наказу '3алиіпак:t '3аl с(>€lОю.

Зас'`г:)ііі.п,tіі{нач€`,][,ні]ка

Ущ.іаЕнііііш:і`гжіі:іе'!г,[сченняреалізаці.і.

повнов,а.жt: нь у }3oл инській області -
началь нш нзілґ'],:,ґ]`.!7 oр€шдних відносин
Упра.вTі і {і ня  з{~іі:і€3з:нечіення реалізаці.і.

повноЕ,а"жt:-[-іL,  `,' В\`:>л ипській області
Регі t]шіjїь]-юі'`{j  ві,,[іґ)і ілення

ФОнду дерщавноі \о майна Укра.і.ни
по Льв і вськ::Оіtrі ,  Заіtа [іпатській
та Воjіі,і+,[с],кій ,об.jі€,стях Натаjіія ГІАТЮК


