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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  
11 грудня  2019 року                                                                             № 239


Про затвердження протоколів 
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 (далі – Положення), 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 протоколи засідання комісії по передачі в оренду комунального майна: № 11 від 27.11.2019 року, № 12 від 10.12.2019 року (додаються). 

2. Результати роботи комісії по передачі в оренду комунального майна щодо вивчення пропозиції бажаючих облаштувати торгову точку під сходами спортивної споруди «Колос» по вул.Федьковича, 12 у м.Сторожинець щодо ремонту фасаду будівлі взяти до відома.
2.1. Виготовити паспорт прив’язки на тимчасову споруду, яка може бути обладнана під сходами спортивної споруди «Колос» по вул.Федьковича, 12 у м.Сторожинець.
2.2. Не продовжувати договір оренди комунального майна на будівлю  по вул.Федьковича, 12 у м.Сторожинець з районною організацією всеукраїнського фізкультурного спортивного товариства "Колос". Переукласти договори оренди комунального майна із суборендарями, які займають приміщення у даній будівлі згідно Положення.
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3. Розмістити оголошення на офіційному сайті міської ради та у газеті «Рідний край» наступного змісту: 
«Сторожинецька міська рада повідомляє про намір передати в оренду нежитлові приміщення у будівлі кінотеатру загальною площею 74,00 кв.м, що розташовані за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул.Б.Хмельницького, 1. Вартість майна становить 752344 грн., максимальний термін оренди – 5 років.
Сторожинецька міська рада повідомляє про намір передати в оренду нежитлову будівлю загальною площею 390,10 кв.м, що розташованА за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район с.Банилів-Підгірний вул.Головна, 127. Вартість майна становить 238467 грн., максимальний термін оренди – 5 років.
Сторожинецька міська рада повідомляє про намір передати в оренду нежитлові приміщення у будівлі будинку культури загальною площею 10,30 кв.м, що розташовані за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район с.Комарівці вул.Центральна, 3. Вартість майна становить – 23428,79 грн., максимальний термін оренди – 5 років.
Заяви приймаються протягом 10 робочих днів від дня публікації оголошення. Заяви направляти за адресою - м. Сторожинець вул. О.Кобилянської, 2, 2 поверх, 8 кабінет (телефони для довідок 2-15-55)».

4. Продовжити Головному управлінню Національної поліції в Чернівецькій області договір позички нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 30.01.2017 року у частині позички гаражів: 3-1 площею 25,90 кв.м, 4-1 площею 25,20 кв.м, 5-1 площею 24,10 кв.м, що розташовані по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області строком на 1 рік.
Зобов’язати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області звільнити внутрішній двір будівлі по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області від автотранспорту.

5. Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення  від 01.02.2018 року (оренда приміщення площею 65,6 кв.м у будівлі РБНК), укладеного між Районним Будинком національних культур та Крисенком Антоном Сергійовичем, замінивши реквізити у договорі з: «Районного Будинку національних культур» на: «Сторожинецьку міську раду Сторожинецького району Чернівецької області». 

6. Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення  від 01.02.2018 року (оренда приміщення площею 12,90 кв.м у будівлі РБНК), укладеного  між  Районним  Будинком  національних культур та Войцеховською Діаною Валеріївною, замінивши  реквізити  у  договорі  з:  «Районного  Будинку
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національних культур» на: «Сторожинецьку міську раду Сторожинецького району Чернівецької області». 

7. Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення від 01.02.2018 року (оренда приміщення площею 259,90 кв.м у будівлі РБНК), укладеного між Районним Будинком національних культур та Федерацією змішаних єдиноборств ММА, замінивши реквізити у договорі з: «Районного Будинку національних культур» на: «Сторожинецьку міську раду Сторожинецького району Чернівецької області». 

8. Внести зміни до договору оренди нежитлового приміщення, укладеного з Чернівецькою філією ПАТ «Укртелеком» (нежитлове приміщення першого поверху (1-11) адміністративної будівлі площею 23,30 кв.м у с. Панка по вул.Головна, 65 (використовується під АТС), змінивши банківські реквізити сторін.

9. Продовжити шляхом укладання нового договору термін дії договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.02.2018 року (оренда приміщення площею 56,7 кв.м у будівлі Центру естетичного виховання «Юність Підгір’я»), укладеного між Сторожинецькою міською радою Сторожинецького району Чернівецької області та Ілікою Віталієм Валер’яновичем, строком на 35 місяців, встановивши орендну плату (24 години користування приміщенням на місяць) у розмірі 700 грн. у місяць. Зобов’язати орендаря узгодити графік проведення занять із керівником закладу.

10. Продовжити шляхом укладання нового договору термін дії договору оренди нежитлового приміщення № 1 від 01.02.2018 року (оренда приміщення площею 56,7 кв.м у будівлі Центру естетичного виховання «Юність Підгір’я»), укладеного між Сторожинецькою  міською радою Сторожинецького району Чернівецької області та Попович Крістіною Анатоліївною, строком на 35 місяців, встановивши орендну плату (24 години користування приміщенням на місяць) у розмірі 700 грн. у місяць. Зобов’язати орендаря узгодити графік проведення занять із керівником закладу.

11. Передати КНП Сторожинецького районного центру ПМСД в оренду терміном на 2 роки 11 місяців приміщення у адміністративній будівлі по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області для розміщення сімейних лікарів Сторожинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а саме: приміщення І поверху: 3-1 – 30,5 кв.м, 3-2 – 3,2 кв.м, 3-3 – 26,5 кв.м, 3-4 – 3,8 кв.м, 3-5 – 0,9 кв.м, 3-6 – 1,3 кв.м, 3-7 – 0,9 кв.м, 3-8 – 2,00 кв.м,  3-9 – 2,10 кв.м,  3-10 – 9,90 кв.м,  3-11 – 7,4 кв.м,   3-12 – 9,20 кв.м,   3-13 – 
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13,70 кв.м, 3-14 – 13,4 кв.м, 3-15 – 15,00 кв.м, 3-16 – 12,4 кв.м, 2-1 – 4,3 кв.м, 2-2 – 9,60 кв.м, 2-3 – 14,00 кв.м, приміщення ІІ поверху: 1-37 – 17,1 кв.м, 1-38 – 18,2 кв.м, 1-39 – 2,3 кв.м, 1-40– 2,30 кв.м, 1-41– 14,30 кв.м, 1-42– 14,70 кв.м, загальною площею 249 кв.м, встановивши орендну плату 1 грн. на рік.

12. Передати в оренду нежитлові приміщення будівлі гаражу загальною площею 64,10 кв.м та будівлі гаражу загальною площею 47,6 кв.м, що розташовані за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул.О.Кобилянської, 2Б, розподіливши їх серед заявників наступним чином:

12.1. КНП Сторожинецького районного центру ПМСД – два гаражі літ.А-І: 1-1 – 20,50 кв.м, 2-1 – 20,40 кв.м, загальною площею 40,90 кв.м, встановивши орендну плату 1 грн. на рік;

12.2. Відокремленому підрозділу ГО «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів антитерористичної операції та їх сімей» – один гараж літ.А-І: 3-1 – 23,20 кв.м, встановивши орендну плату 210,43 грн. на місяць;

12.3. Релігійній громаді парафії на честь Святого великомученика Георгія Чернівецько-Буковинської Єпархії Української православної церкви м.Сторожинець вул.Шевченка, 34 Чернівецької обл. – гараж літ.Б-І: 1-1 – 23,80 кв.м, 2-1 – 23,80, загальною площею 47,60 кв.м, встановивши орендну плату 431,74 грн. на місяць.

13. Інформацію старост про нерухоме майно, розташоване на території населених пунктів громади, взяти до відома та передати на розгляд постійно-діючих депутатських комісій міської ради.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                    Микола КАРЛІЙЧУК


Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


