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                        ПРОЕКТ
У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  
11 червня 2019 року                                                                                          № ____

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: № 6 від 28.05.2019 року (додається).

2. Розмір орендної плати АТ «Чернівціобленерго» за користування приміщенням першого поверху двоповерхової адміністративної будівлі (літ.А-ІІ), площею 10,00 кв.м, що знаходиться за адресою: Чернівецька область м.Сторожинець вул. О.Кобилянської,2, залишити без змін.

3. Зважаючи на те, що платіжний термінал фізичною особою-підприємцем Каспруком Олександром Віталійовичем встановлено у приміщенні, яке орендується Управлінням ДМС України в Чернівецькій області, конкурс на вказане приміщення не проводити, розмір орендної плати не змінювати. 

4. Звільнити Шестакова Павла Юрійовича від сплати орендної плати за користування частиною приміщень площею 40 кв.м (спортивний зал) в будівлі ДНЗ «Дзвіночок», що розташована по вул. Першотравневій, 4 в м.Сторожинець Чернівецької області на період з 01.05.2019 по 31.08.2019 року.


Продовження рішення виконавчого комітету від 14.05.2019 року № ___ 

5. Звільнити Мицкана Володимира Сидоровича  від сплати орендної плати за користування приміщенням площею 13,50 кв.м (нумерація згідно технічного плану № 1-50) у будівлі Банилово-Підгірнівської гімназії літ. А.-ІІІ, що розміщена за адресою: с. Банилів-Підгірний вул.Головна, 181, на літні місяці, а саме: з 01.06.2019 по 31.08.2019 року.

6. Включити до переліку об'єктів нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду наступні приміщення:
приміщення 4 кв.м першого поверху адміністративної будівлі, що розташована по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області;
приміщень колишньої спортивної школи (вул.Головна, 127 с.Банилів-Підгірний);
приміщення музичної школи (вул.Головна, 193 с.Банилів-Підгірний); 
приміщення амбулаторії (вул.Головна, 195 с.Банилів-Підгірний); 
приміщення пожежної охорони (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний); 
приміщення колишньої тракторної бригади (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний);
частину приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вул.Нижня Козаківська, 1а с.Бобівці);
приміщення сільського клубу (вул. Вишнева 1 с.Бобівці);
приміщення колишнього ФАПу № 2 (вул.Нижня Козаківська, 47 с.Бобівці);
комплекс відпочинку (вул.Шкільна, 9 у парку Садово-паркового мистецтва «Клинівський» с.Панка);
приміщення старостату площею 11,10 кв.м, 15,20 кв.м, 20,50 кв.м. (вул.Головна, 65 с.Панка).

7. Голові Комісії по передачі в оренду комунального майна забезпечити проведення усіх дій, передбачених Положенням про оренду комунального майна Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області та опублікувати оголошення про намір передати вказане у п.1 цього рішення комунальне майно в оренду.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

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






