
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
АН. АЭмЩОАЕ м 554
м. Володимир-Волинський

Про надання дозволу на продовження
договорів оренди нежилих приміщень

Розглянувши заяви начальника Вол димир-Волинського міжрайонного
відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державної
пенітенціарної служби України у Волинській Скіць Т.В., директора
Волинської ф ії ПАТ «Укртелеком» Бондаренко Я.М., головного лікаря
комунального закладу «Волинський обласний Центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» Куца ОС., начальника КП «Волинське
обласне бюро технічної інвентаризації» Дмитрука О.В., директора
Волинського обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів АПК Войтюк Р.М., підприємця Проніної
А.М., підприємця Ткаченко В. ПЇ, 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 19.10.2012р. М921/9, рішення
міської ради від 28.О1.14р. М933/7, Законом України «Про оренду державного
та комунального майна», керуючись пп.2 п. „а” ч.1 ст. 30 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

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

1.1. Продовжити договір оренди:
1.1.1. З Володимир-Волинським міжрайонним відділом кримінально-

виконавчої інспекції управління Державної пенітенціарної служби України у
Волинській області на частину нежитлового приміщення площею 49,8 кв. м
по вул. Січових Стрільців,3 під розміщення ві, ілу терміном на два роки.

1.1.2. З Волинською філією ПАТ «Укртелеком» на частини
нежитлових приміщень площею 10,3 кв. м по вул. Січових Стрільців,3,
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площею 123,8 кв. М по вул. Луцькій.117 та площею 50,6 кв. М по вул.
Ковельській,1О3 під розміщення АТС терміном до 29.12.2О18р.

1.1.3. З КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф» на частину приміщення відділення
швидкої та невідкладної медичної допомоги ТМО площею 108,0 кв. м та на
приміщення гаражів ТМО площею 103,0 кв. м по вул. Павлова,20 для
розміщення центру та для зберігання автотранспорту терміном на два роки11 місяців.

1.1.4. З КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» на
частину нежитлового приміщення площею

1 18,9 кв. м поівул. Ковельській,1О
під офіс установи терміном на два роки 10 МЇСЯЦЇВ.

1.1.5. З підприємцем Проніною А.М. на частину нежитлового
приміщення площею 45,5 кв. м по вул. Ковельській,10 під перукарню
терміном на два роки 11 місяців.

1.1.6. З підприємцем Ткаченко В. П. на частину нежитлового
приміщення площею 37,24 кв. м по вул. ДГалицького, 12 під торгівлю
промисловими товарами терміном на два роки

1 1 місяців.
2. Дозволити ЖЕК 1191 (Пасось АВ.) продовжити договір оренди з

Волинським обласним учбовим центром підготовки, перепідготовки тапідвищення кваліфікації кадрів АПК на частину приміщення площею 14,9 кв.
м по вул. Шевченка,11 Для проведення занять з підготовки та перепідготовки
спеціалістів АПК терміном на два роки

1 1 місяців.
3. Орендарям укласти договори з відповідними комунальними

службами міста ( ПТМ «Володимир - Волинськтеплокомуненерго», УВКГ,
КП «Полігон») або з балансоутриіш ачем 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.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступника міського голови Свідерського О.М.
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