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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  
14 травня 2019 року                                                                                          № 78

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: № 5 від 06.05.2019 року (додається).

2. Продовжити шляхом укладання нового договору відкритому акціонерному товариству «Чернівцізооветпромпостач» дію договору оренди нежитлового приміщення (використовується для розміщення ветеринарної аптеки) площею 30,20 кв.м, що розташоване на першому поверсі будівлі по вул.Грушевського, 16 у м.Сторожинець на два роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі 2228,92 грн. на місяць. 

3. Продовжити шляхом укладання нового договору Доскалюку Мірчі Авреловичу дію договору оренди нежитлового приміщення (використовується для розміщення майстерні по ремонту телевізорів) площею 68,50 кв.м, що розташоване на першому поверсі будівлі по вул. Миру, 8 у м.Сторожинець на два роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі 3324, 47 грн. на місяць. Договір укласти після затвердження сесією ради звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди.
Продовження рішення виконавчого комітету від 14.05.2019 року № 78 

4. Комісії по передачі в оренду комунального майна здійснити обстеження приміщень колишньої спортивної школи (вул.Головна, 127 с.Банилів-Підгірний); музичної школи (вул.Головна, 193 с.Банилів-Підгірний); амбулаторії (вул.Головна, 195 с.Банилів-Підгірний); приміщень пожежної охорони (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний); приміщень колишньої тракторної бригади (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний) з їх обов’язковою фото фіксацією та розмістити інформацію про вказані приміщення на сайті міської ради для вивчення пропозицій потенційних орендарів чи інвесторів.

5. Старостам населених пунктів громади у місячний термін подати списки вільних приміщень (будівель) комунальної власності, які розташовані на території населених пунктів громади, та можуть бути передані в оренду чи зацікавити потенційних інвесторів.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В.о. Сторожинецького міського голови                                     Матейчук І.Г.

Підготував:
А.Д.Вітюк
Погоджено:                  
П.М.Брижак

М.М.Баланюк

А.В. Сирбу

А.Г.Побіжан






