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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                                                                                           № 15


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 11.01.2020 року (додається). 

2. Укласти договір оренди  з єдиним заявником – Ковальчук Василісою Миколаївною на нежитлові приміщення у будівлі кінотеатру загальною площею 74,00 кв.м (у тому числі 1-4 площею 9,00 кв.м, приміщення 1-5 площею 65,00 кв.м), що розташовані за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул.Б.Хмельницького, 1 терміном на 5 років, для здійснення комерційної діяльності, встановивши орендну плату у розмірі 11285 грн. на місяць. Витрати з нотаріального посвідчення та оформлення договору покласти на Ковальчук В.М.

3. Укласти договір оренди  з єдиним заявником – Пресяжнюк Аліною Борисівною на нежитлову будівлю загальною площею 390,10 кв.м, що розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с.Банилів-Підгірний, вул.Головна, 127 з метою розміщення їдальні та магазину з продажу продуктів харчування для малозабезпечених верств населення (без продажу товарів підакцизної групи) терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі 1193  грн. на місяць.
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4. Укласти договір оренди  з єдиним заявником – Сумарюк Анною Петрівною на нежитлове приміщення у будівлі будинку культури загальною площею 10,30 кв.м, що розташована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район с.Комарівці вул.Центральна, 3 терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі 195 грн. на місяць.
 
5. Укласти договір безоплатного користування (позички) з Мироненко Артемізією Вікторівною на нежитлову будівлю колишньої початкової школи, яка розташована по вул. Мічуріна в с.Давидівка Сторожинецького району (перебуває на балансі Сторожинецької міської ради загальною площею 267 кв.м (інвентарний номер 10310001, балансова вартість 22 763 грн.) терміном на 2 роки 11 місяців. Укласти із Мироненко Артемізією Вікторівною договір на відшкодування витрат на утримання будівлі, надання комунальних послуг та інших експлуатаційних і господарських витрат, пов’язаних з використанням приміщення.

6. Заяви Фріцлер Антоніни Іллівни, Варварича Івана Михайловича, Гаврилюк Лідії Ярославівни та ТОВ «Юридична група» щодо продовження терміну дії договорів оренди нежитлових приміщень у будівлі по вул.Федьковича, 12 м.Сторожинець розглянути на наступному засіданні виконавчого комітету.

7. Звернутися до сесії міської ради із пропозицією переглянути розміри орендних ставок за використання нерухомого комунального майна у відсотках,  які були визначені згідно з профілем  використання майна та затверджені рішенням ХІХ сесії Сторожинецької міської ради VІ скликання № 7-19/2013 від 21 березня 2013 року «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, Типового договору оренди комунального майна».

8. Голові комісії по передачі в оренду комунального майна провести обстеження приміщення площею 5,5 кв.м у клубі с.Ясени (з виїздом на місцевість), у випадку можливості передачі даного приміщення в оренду замовити виготовлення оцінки для проведення процедури передачі майна в оренду та подальшого укладання договору. 

9. Лист народного депутата України М.М.Папієва № 02-01/20 від 02.01.2020 року щодо надання окремого технічно обладнаного службового приміщення у м.Сторожинець у порядку ст.28 Закону України «Про статус народного депутата України» взяти до відома. 
У зв’язку із відсутністю у міської ради вільного окремого технічно обладнаного службового приміщення звернутися до Сторожинецької районної ради  з проханням надати народному депутату України М.М.Папієву службове приміщення у порядку ст.28 Закону України «Про статус народного депутата України».
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10. Замінити сторону у договорі оренди нежитлових приміщень від 01.11.2007 року, укладеному між Маліцьким Станіславом Ігнатовичем та Сторожинецькою районною радою (оренда нежитлового приміщення у будівлі котельні літ.Б (м.Сторожинець вул. Чернівецька, 9), яке використовується орендарем як пральня) з Сторожинецької районної ради на Сторожинецьку міську раду Сторожинецького району Чернівецької області.
Зобов’язати Маліцького Станіслава Ігнатовича провести незалежну оцінку нерухомого майна, подати її на затвердження сесії міської ради, після чого переукласти із заявником договір оренди.

11. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                              Ігор МАТЕЙЧУК



Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

А.В.Сирбу

М.М.Баланюк


