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Фонд дЕржАвного мАйнА ук]-' АЇЕ-іи
РШl ОНА,Л L.F.Ш. ВІддІЛЕННЯ ФОНдУ дЕРЖАВШ:}іГ(]` МАйНА. У КРАЇНИ

ПО  Лh]ВІВС:Ь,КІй, ЗАКАРПАТСЬКІй ТА ВОЛИІ-[СЬК1j;k ОБЛАСТЯХ
Упр:швлішн'я за(5ієжпечення рсалізаці.і. повноваженЕ, у ВО,гіинсhкій області

нАкАз

3  .с?з-_  бю2, луцьк №_  я29

ПРО ОГ О,.ТОІІШІНЯ аУКЦіОНУ
на проt]Овж'є"ш[ договору оренди

Ві д I-ііо:і]іjґтц;:It> [і,о Закону Укра.і.ни "Про оренду дер >каЕшо] `О та :і.:омунального
майна".,  і{ер}іі-і.=іі-і[:!%  ГІорядком передачі в оренду дер.кавного та н.:омунального
майна,  зат`верд:іt.еігим  постановою  Кабінету  Міністі]: ів  `!J'кр`:і.і.ни   :іі,.:`  03.06.2020
№    48::-!,,    щ]іа`:{сівуючи    заяву    орендаря    -   ТОВАРШ'`.(С,ГГ]ВА    З    (Їt:,МЕЖЕНОЮ
ВІдПО13]дtдLJ1Б,_[ :Е:ІСТЮ «КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА-СF,РВІіС»  від 2::L()4.2021  № 6
та  лист   баj]аі]сttутримувача  -  Волинсько.і.  філіЇ  дер`>їкав`юго   підприємства
Укра.і.шсі.:,кий    де:і:>жавний    науково-дослідний    інст],ігут    іїроекї`ування    міст
«діпрс"[сто» Lмені Ю.М. Білоконя від о6.05.2021 №  56/ 12-3

нАк:А3-'л{):

1.   Ог\Олt=tсити   аукціон   на   продовження   догоЕюру   {:tренди   державного
нерухомошt  м2ійна  від  27.01.2006  №  299  (далі -діjtговір  ореш`іи)  -частини
Будиніt:у    ]ірсі€жтні,і:х   організацій   площею   86,2       ]і:в.м   за   адгIе{юю:   43010,
Волинсь,ка  tjбл.,  м. Луцьк, вул. Кременецька,  38, що  облікі:>вуєт+,ся  на батіансі
Волиш:ь,ксt.l.  і:l:НjтіЇ ґ[фжавного підприємства Укра.і.нс Е,ки й держаі..J,ний  науково-
досліш.[і,Jій іш`ігm`уі  проектування міст «діпромісто»   \,{е=-:[і Ю.М.  Білоконя (далі
-об'є[(:г:` ореш[І/j-;, '

2. 3а'п:iєі:іші" умови аукціону вказаного об:'єктzі орt:шди:
2. І .  С.".[тігова  орендна  плата -13192,53  і`рн,  без  :)'рахувані-[>{  ПдВ  -для

електро;{-і[ні:.>і`t:і !*}r]tці ону на продовження договору ор€шди.
2.::!.  Строі,: t>ріеі:]ди -5 років.
3.  ::lатвеіі,[[иги  додаткову  умову  оренди:  майm  може  бутн.  ]3икористано

орендар"    '3а    будь.-яким    цільовим    призначення\4,    крі`м    цtуп    цільових
призначtліі„ в,[[значених у додатку 3 до Порядку, а с€іме:
3  -Біб.гііі[>тіж[,] .  Теtа,три. Кінотеатри, діяльність з кінопі:іка:з,ів.
8 -3ак,і€щи  5і{щічування, кафе, бари, ресторани , які з+]Їйсню.-оть г рttдаж товарів~.
підакці,гшt`t.L.   груни.   Торговельні   об'єкти,   жі   здійі,:шt:>ють   пґіоцаж   товарів
підакці,ішо.і+!]іуші.
11  -Нічііі  кл.:V(:``и,  І''есторани  з  нічним режимtім робі:і"  (піі=ля  2,:;!  год).  Сауни,
лаз`ні.   Сф[`zLЕі і:і:,::щ.я   концертів   та   іншо.і.   видіjвищно..рt]:!ва>і{альго.і`.   діяльності.
Готелі,   :)соі:тt:'j[и:,   іурбази,   мотелі,   кемпінги,   літні   t`5уZі,ин`:]чки.   І{:омп'ютерні
клуби  ':i:`а  іі-і-і ері-+е`ї-,іtафе.
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15   -  Рі,п`у€шші   пt>t,:;луги.  Громадські  вбиральні.  Збіі]  і  сt>і.ітува i:і-[я   вторинно.і.
сирови`ни.
16     -     «:;тіt.>янки    ав'іомобілів.     Розміщення    транс`іорті-іріх    підjіриємств    з
переве[,іtшня    пас,а:,к.ирів    і    вантажів.    СтанціЇ    те:шічноі`о    о:=іслуговування
автоvюбіліЕ.,,

4.  ЕШдіJі,У ОРЄШдНИХ ВідНОСин:
4.1. Оf[рн7іі{>днити інформацію протягом 3  робсчих днів щі`yдо прийняття

рішення   що  оі`t]ґtошення  аукціону  на  продовжеішя   дсігово]`іу   оренди   на
офіційі-іій   всб   €;іоріщі  Управління  забезпечеішя   і>еа.іізаці.і.  пі]Еноважень  у
Волиш;ькіі,і    і`=ібT]ас[і    Регіонального    відділеішя    Фі:іщ]у    держ:івіого    майна
Укра.і.ни г[о J_L3вівсі,кій, Закарпатській та Волинській і]ібjmt.`,тнх.

4.::L      Гkшjдсt]Vити     орендаря     -     ТОВАРИС']``ЕЮ      З     ОЕ;.\П}ЖЕНОЮ
ВІдПОШдА.ШіШСТЮ            «КОНТИНІУМ-ГАЛІ':І ЧИІ[ А -СЕР В І С»            та
балансі.>:уJ-тгі иіUїу ,в{іі€і --Волинську філію державного ] іідгіриt :мстЕ н Укра.і.нський

держаЕний  н::`:`ії швсі.-дослідний інститут проектування міс'г «діп:.:іtlмісто» імені
Ю.М. Ьіjіокt:шя [ш>,:іо прийнятого рішення.

4.:ЇL Отірііілюднити рішення про оголошення ау]і:ціону та оп)Jіошення про
проведення а.`,;к]]іо]іу на продовження договору оренди в електрпнній торговій
СИСТеМ і  1ІіС.']Я 1]ОЯВН ВідПОВідНО.1. ТеХНіЧНО.1. МОЖЛИВОСТі.

5.  :ВідігюЕdдатп.,ність  за  виконання  пункту  4  п,[,Огtт  наказу   покласти  на
головн t]го і:тіщі€:Lгііі;та відділу орендних відноt.ин Лю,"ил`у Сухо вич.

І{,::tштрt:і.іі: ::`іа виконанням цього наказу залиіпаіt..t за сttбою.

Заступ. іі,,ш{ наі іzL] [ін нка
Упра:влі.і [ Lія  з{іі:іе:шtгііення реалізаці.і.
пt>внова:же ні,, ,}' Н,t:>л инській області -
начал'ь шt,ік ві,j:іі`ґ], іщ!J Орендних відносин
Управj-і і`Lшя і-ш.:;ез.[[сче.ння реалізаці.і.
повііова.;ік€ ні:, :},' І3ш инській області
Регіошільнt]го і3і,.[іділення
Фонду державн]гt] майна Укра.і.ни
по Львівіськ:Ї`й,  З€Lкарпатській
та Воті[,п:іськ.ій іоб;і€і,стях Ната.ііія ПАТЮК


