
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

зцъоіььшї м9 м9
м. Володимир-Волинський

Про надання дозволу на укладення,
продовження, внесення змін, розірвання
договорів оренди нежилих приміщень

Розглянувши заяви в.о. голови Волинської обласної організації «ВО
«Батьківщина» Бондарука В.А., начальника відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань в МВОЛОДИМИрі-Волинському Ляшука АД.,
президента Волинської обласної громадської організації «Тома-Едельвейс»
Костюка Т.А., підприємців Мацюка Ю„М„, Ваянт О.В., Павлової В.М.
Коваленко В.П., Селезньової Т.О. з метою ефективного використання майна
міської комунальної власності, відповідно до Положення про оренду майна
комунальної власності територіальної громади м„ Володимира-Волинського,
затвердженого рішенням міської ради від і9.іО„2012р. М921/9, керуючись
Законом України «Про оренду державного та комунального майна», пп.2 п.
«а» ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет міської ради

ВИРіШЇ/ЇВ:

1. Дозволити відділу майнових і земельних ресурсів виконавчого
комітету міської ради (Пріоцька Л.С.):

1.1. Укласти договір оренди:
1.1.1. З Волинською обласною організацією «ВО «Батьківщина» на

Частину нежитлового приміщення площею 2415 кв„ м по вул. Ковельській,29
для розміщення Володимир-Волинської міської партійної організації «ВО
«Батьківщина» терміном на два роки іі місяців.,

1.12. З підприємцем Мацюком Ю„М„ на Частину нежитлового
підвального приміщення площею 30,0 Кв м (обэект ШІ) по вул. ШевЧенка,8
під склад терміном на два роки 11 місяців (відповідно до оголошення про
наміри передачі в оренду об”єктів Інісьткої комунальної власності,
опублікованого в газеті «Слово правди» від ібцЭЗї2©і7р„ М91 1).

1.13. З Волинською обласною щэомадською організацією «Тома-
Едельвейс» на Частину нежитлового приміщення в ЗОШ м5 площею 60,0 кв.



і
М по вул. Луцькій,241 для організації та проведення оздоровчої роботи
терміном на два роки.

1.2. Продовжити договір оренди з відділенням виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань в м.Володимирі-Волинському на частину
нежитлового приміщення площею 60,1 кв. М по вул. Луцькій,117 під офіс
терміном на два роки 11 місяців.

1.3. Внести зміни до чинних договорів оренди з О1.О4.2О17р.:
1.3.1. З підприємцем Ваянт О.В. щодо зменшення орендованої площі

частини приміщення по вул. Д.Галицького,12 з 25,93 кв. м на 22,57 кв. м.
13.2. З підприємцем Павловою ВМ. щодо збільшення орендованої

площі частини приміщення по вул. Д.Галицького,12 з 18,72 кв. м на 22,08
кв. м.

1.4. Розірвати договір оренди:
1.4.1. З підприємцем Коваленко В.П„ на частину нежитлового

приміщення площею 30,0 кв. м по вул. Кн„ Василька,4 згідно поданої заяви з
О1.О4.2О17р.

1.4.2. З підприємцем Селезньовою ТО. на частину нежитлового
підвального приміщення площею 30,0 кв. м по вул. Павлова,20 згідно
поданої заяви з 01 .04.2О17р.

1.43. З Волинським відділенням Всеукраїнського союзу жінок-
трудівниць «За майбутнє дітей України» на частину нежитлового
приміщення площею 16,1 кв. м по вул„ КовельськійДО відповідно до
пп.1О.8.5. п. 10.8. договору оренди.

1.4.4. З Волинською обласною організацією Союзу жінок України «За
майбутнє дітей» на частину нежитлового приміщення площею 15,6 кв. м по
вул. КовельськійДОвідповідно до пп.1О„8„5„ п„ 10„8„ договору оренди.

2. Орендарям укласти договори з відповідними комунальними службами
міста ( ПТМ «Володимир - Волинськтеплокомуненерго», УВКГ, КП
«Полігон») або з балансоутримувачем про проплату за спожиті
водопостачання і водовідведення, теплову і електричну енергію, вивезення
сміття та в місячний термін подати копії в відділ майнових і земельних
ресурсів.

3. Контроль за виконанням цього ріщення покласти на секретаря міської
ради, заступника міського голови Свідерського @„М„

Міський голова П.Д.Саганюк
Процька 21922


