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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 липня 2019 року                                                                                     № 123

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: № 7 від 03.07.2019 року (додається).

2. Після затвердження Звітів про оцінку майна внести наступні зміни у діючі договори оренди майна, де орендарем є Чернівецька дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта»:
- у п.1.1 Договору оренди № 545 від 02.05.2018 року (по с.Зруб-Комарівський), замінивши розмір площі орендованого приміщення з 30,00 кв.м на 15,40 кв.м;
- у п.1.1 Договору оренди № 548 від 02.05.2018 року (по с.Давидівка), замінивши розмір площі орендованого приміщення з 56,00 кв.м на 30,00 кв.м;
- у п.1.1 Договорах оренди № 545, № 546, №547, № 548, № 549 від 02.05.2018 року змінити назву орендаря на: Чернівецька дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта» та реквізити договорів на: «Чернівецька дирекція Акціонерного товариства «Укрпошта», індивідуальний податковий номер 215600426655. 58002, м.Чернівці, вул.Поштова,6 р/р2600130149818 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 356334, ЄДРПОУ 01189689. тел. (0372)55-29-32».

Продовження рішення виконавчого комітету від 09.07.2019 року № 123 

3. Включити до переліку об'єктів нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду наступні приміщення:
напівпідвальне приміщення орієнтовною площею 80 кв.м адміністративної будівлі, що розташована по вул. Головна, 34 у с.Костинці Сторожинецького району Чернівецької області;
приміщень клубу № 2 (вул.Головна, 41 с.Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області);
приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вул.Головна, 17а с.Стара Жадова). 

4. 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.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.М.Брижака.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук

Підготував:
В.А.Порошняк


Погоджено:                  
П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

А.В.Сирбу

В.М. Няйко




