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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  
09 квітня 2019 року                                                                                          № 55

Про затвердження протоколу 
засідання комісії по передачі в 
оренду комунального майна

Керуючись  п.3.4, п.3.6  Положення про оренду комунального майна Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області, затвердженого рішенням ХVІІ сесії Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області VІІ скликання № 109-17/2018 від 17.04.2018 року, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол засідання комісії по передачі в оренду комунального майна: № 4 від 05.04.2019 року (додається).

2. Продовжити шляхом укладання нового договору Антонюку Михайлу Михайловичу дію договору оренди нежитлового приміщення (використовується для надання послуг з ремонту взуття) площею 17,20 кв.м, що розташоване на першому поверсі будівлі по вул.Головній, 18а у с.Стара Жадова на 2 роки 11 місяців. Договір укласти після затвердження сесією ради звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди.

3. Замінити сторону у договорі оренди нежитлових приміщень № 1 від 14.11.2017 року, укладеного між Сторожинецькою загальноосвітньою школою-інтернат І-ІІІ ступенів та Управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької     районної     державної    адміністрації    (оренда   приміщення  третього поверху у будівлі по вул.О.Кобилянської, 25 у м.Сторожинець площею 392,66 кв.м) із Сторожинецької загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів на Сторожинецьку міську раду Сторожинецького району Чернівецької області.

Продовження рішення виконавчого комітету від 09.04.2019 року № 55 

4. Розірвати договір оренди, укладений з Гешка Миколою Петровичем про надання в оренду приміщення площею 66,00 кв.м першого поверху Народного дому, який розташовано по вул.Головній, 136 в с.Банилів-Підгірний для провадження комерційної діяльності (облаштування магазину для торгівлі мобільними телефонами) з 15.04.2019 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комісії по передачі в оренду комунального майна Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук

Підготував:
А.Д.Вітюк


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

М.М.Баланюк

А.В. Сирбу

А.Г.Побіжан






