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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  

15 січня 2020 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 (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 протокол засідання комісії по передачі в оренду комунального майна: № 1 від   _____.01.2020 року (додається). 

2. Укласти з Ковальчук Василісою Миколаївною договір оренди на нежитлові приміщення у будівлі кінотеатру загальною площею 74,00 кв.м, що розташовані за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул.Б.Хмельницького, 1 терміном на 5 років, встановивши орендну плату у розмірі ________ грн.. на місяць.

3. Укласти з Пресяжнюк Аліною Борисівною договір оренди на  нежитлову будівлю загальною площею 390,10 кв.м, що розташован за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район с.Банилів-Підгірний вул.Головна, 127 терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі ________ грн. на місяць.



4. Укласти з Сумарюк Анною Петрівною договір оренди на  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 терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі ________ грн.. на місяць.
 
5. Заяву Мартиненко Артимізії Вікторівни щодо продовження договору позички майна комунальної власності у с.Давидівка від 20.12.2016 року задовольнити / не задовольнити 

6. Оголосити про намір передати в оренду приміщення площею 5,5 м кВ. у клубі с.Ясени.

7. Продовжити Варваричу Івану Михайловичу шляхом укладання нового договору термін дії договору оренди нежитлового приміщення  площею 15,7 кв.м у будівлі по вул.Федьковича, 12 м.Сторожинець строком на 35 місяців, встановивши орендну плату  у розмірі _____ грн. у місяць. 

8. Продовжити Фріцлер Антоніні Іллівні шляхом укладання нового договору термін дії договору оренди нежитлового приміщення  площею 25,2  кв.м у будівлі по вул.Федьковича, 12 м.Сторожинець строком на 35 місяців, встановивши орендну плату  у розмірі _____ грн. у місяць. 

9. Продовжити Гаврилюк Лідії Ярославівні шляхом укладання нового договору термін дії договору оренди нежитлового приміщення  площею 48,1  кв.м у будівлі по вул.Федьковича, 12 м.Сторожинець строком на 35 місяців, встановивши орендну плату  у розмірі _____ грн. у місяць. 

10. 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

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу




