ПРОТОКОЛ № 24
засідання постійної комісії обласної ради з питань приватизації та
управління об’єктами спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 року

м. Чернівці

Загальний склад постійної комісії – 12 депутатів.
Присутні депутати обласної ради: Волошенюк М.В., Гливко А.Г., Грижук
В.І., Левко В.В., Мотуляк В.Д., Палій В.М., Ткачук В.В.
Відсутні депутати обласної ради: Годнюк Л.О., Білек О.В., Гайничеру М.І.,
Семенюк І.В., Фрей П.П.
Запрошені:
Герман М.І. – заступник начальника управління з питань забезпечення
повноважень щодо управління об’єктами спільної власності виконавчого
апарату обласної ради;
Бубнов К.І. - головний спеціаліст відділу орендних відносин та організації
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Луканюк О.В. – головний спеціаліст відділу обліку, використання та
приватизації майна управління з питань забезпечення повноважень щодо
управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату обласної ради;
Чернушка С.І. – заступник начальника юридичного відділу виконавчого
апарату обласної ради;
Періус Н.В. – заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької
обласної державної адміністрації;
Китайгородська В.М. - начальник управління культури Чернівецької обласної
державної адміністрації;
Волинець Г.І. – директор ОКУ "Чернівецький академічний обласний театр
ляльок".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною
адміністрацією проекту рішення "Про внесення змін до рішення 14-ї сесії
обласної ради VII скликання від 04.07.2017 №98-14/17 "Про укладання
контракту за результатами конкурсу з директором ОКУ "Чернівецький
академічний театр ляльок" Волинцем Г.І.".
Інформує: Китайгородська В.М., Волинець Г.І.
2.
Про визначення дати проведення інвестиційного конкурсу для
залучення інвестора з метою будівництва за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, житлового будинку для забезпечення житлом, в тому числі

учасників АТО та членів їх сімей, родин загиблих під час захисту
територіальної цілісності України.
Інформує: Герман М.І.
3.
Про визначення дати проведення конкурсу із відбору юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на
користування земельними ділянками для облаштування, експлуатації та
обслуговування автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за
адресами: вул. Фастівська, 2, вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях.
Інформує: Герман М.І.
4.
Про розгляд звернення Народного депутата України Рибака І.П. від
20.12.2017 №202/1-462 щодо передачі приміщення за адресою: м. Вижниця,
вул. Шухевича, 6 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області до комунальної власності Вижницької об'єднаної
територіальної громади для створення мистецько-музейного комплексу
Буковини.
Інформує: Періус Н.В.
5.
Про розгляд звернення ОКУ "Соціальний центр матері та дитини"
від 27.09.2017 №164/01-05 щодо припинення та передачу права постійного
користування
земельною
ділянкою
за
адресою:
м.
Чернівці,
вул. Луковецька, 2-4.
Інформує: Герман М.І.
6.
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.
7.
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо
передачі в оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 29 в м.
Чернівцях.
Інформує: Бубнов К.І.

І. Слухали:
Про розгляд внесеного Чернівецькою обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до рішення 14-ї сесії обласної ради VII
скликання від 04.07.2017 №98-14/17 "Про укладання контракту за результатами
конкурсу з директором ОКУ "Чернівецький академічний театр ляльок"
Волинцем Г.І.".
Виступили: Китайгородська В.М., Волинець Г.І.
Вирішили:
Погодити проект рішення внесений обласною державною адміністрацією
"Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІІ

скликання від 04.07.2017р. № 98-14/17 "Про укладення контракту за
результатами конкурсу з директором обласної комунальної установи
"Чернівецький академічний обласний театр ляльок" Волинцем Г. І." та внести
його на розгляд сесії обласної ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІI. Слухали:
Про визначення дати проведення інвестиційного конкурсу для залучення
інвестора з метою будівництва за адресою: м. Чернівці, провулок
Текстильників, 1, житлового будинку для забезпечення житлом, в тому числі
учасників АТО та членів їх сімей, родин загиблих під час захисту
територіальної цілісності України.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Встановити, що інвестиційний конкурс для залучення інвестора з
метою будівництва за адресою: м. Чернівці, провулок Текстильників, 1,
житлового будинку для забезпечення житлом, в тому числі учасників АТО та
членів їх сімей, родин загиблих під час захисту територіальної цілісності
України відбудеться 21 лютого 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька
обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб. 332.
2.
Конкурсні пропозиції подаються до 25 січня 2018 року відповідно
до розділу 5 умов проведення конкурсу.
3.
Дату конкурсу та умови проведення конкурсу розмістити на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua та
засобах масової інформації.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІII. Слухали:
Про визначення дати проведення конкурсу із відбору юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування
земельними ділянками для облаштування, експлуатації та обслуговування
автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресами: вул.
Фастівська, 2, вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях.
Виступили: Герман М.І., Чернушка С.І.
Вирішили:
1.
Встановити, що конкурс із відбору юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування
земельними ділянками для облаштування, експлуатації та обслуговування
автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресами: вул.
Фастівська, 2, вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях відбудеться

28 лютого 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, каб. 332.
2.
Конкурсні пропозиції подаються до 25 січня 2018 року відповідно
до розділу 5 умов проведення конкурсу.
3.
Дату конкурсу та умови проведення конкурсу розмістити на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua та
засобах масової інформації.
Результат голосування: одноголосно - "за".
ІV. Слухали:
Про розгляд звернення Народного депутата України Рибака І.П. від
20.12.2017 №202/1-462 щодо передачі приміщення за адресою: м. Вижниця,
вул. Шухевича, 6 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області до комунальної власності Вижницької об'єднаної
територіальної громади для створення мистецько-музейного комплексу
Буковини.
Виступили: Періус Н.В., Мотуляк В.Д., Ткачук В.В., Волошенюк М.В., Палій
В.М.
Вирішили:
1.
Звернення Народного депутата України Рибака І.П. від 20.12.2017
№202/1-462 щодо передачі приміщення за адресою: м. Вижниця, вул.
Шухевича, 6 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області до комунальної власності Вижницької об'єднаної
територіальної громади для створення мистецько-музейного комплексу
Буковини взяти до відома.
2.
Створити тимчасову депутатську комісію у складі депутатів-членів
комісії, а саме: Мотуляк В.Д., Волошенюк М.В., Палій В.М., Годнюк Л.О.,
Ткачук В.В. та директора Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації Палійчук О.М., начальника управління культури обласної
державної адміністрації Китайгородська В.М. для вивчення даного питання з
виїздом в комунальний заклад "Вижницька спеціалізована школа−інтернат I-III
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньоестетичного циклу імені Назарія Яремчука".
3.
Результати роботи тимчасової комісії заслухати на черговому
засіданні постійної комісії.
Результат голосування: одноголосно - "за".
V. Слухали:
Про розгляд звернення ОКУ "Соціальний центр матері та дитини" від
27.09.2017 №164/01-05 щодо припинення та передачу права постійного
користування
земельною
ділянкою
за
адресою:
м.
Чернівці,
вул. Луковецька, 2-4.

Виступили: Герман М.І.
Вирішили:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
комунальною медичною установою "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на земельну ділянку площею 0,1419 га кадастровий
номер 7310136300:17:001:1150, цільове призначення земельної ділянки – для
будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та
соціальної допомоги, за адресою: м. Чернівці, вул. Луковецька 2-4.
2.
Враховуючи, що вищезазначена земельна ділянка зареєстрована в
Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про
державний земельний кадастр», а також у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, межі та цільове призначення не змінюється, погодити
передачу її обласній комунальній установі "Соціальний центр матері та дитини"
в постійне користування.
3.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії обласної
ради.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VІ. Слухали:
Про розгляд звернення КМУ "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" щодо передачі в оренду нерухомого майна за
адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (будівлю
літ А) площею 636,2 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна - за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1
кв.м.

5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".
VIІ. Слухали:
Про розгляд звернення ОКП "Центр комунального майна" щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою: вул. Головна, 29 в м. Чернівцях.
Виступили: Бубнов К.І.
Вирішили:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху будівлі) площею 8,6 кв.м. за адресою: вул.
Головна, 29 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести
відповідно до Закону України ʺПро оренду державного та комунального
майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1.
Використання майна - за пропозицією орендаря;
3.2.
Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує
менший термін;
3.3.
Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі
10 відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у
разі оренди на 3 і більше років);
3.4.
Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна,
переможець конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1
кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018
році, зазначеним нерухомим майном.
Результат голосування: одноголосно - "за".

Заступник голови постійної комісії

Секретар постійної комісії

В.Мотуляк

А.Гливко

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд внесеного Чернівецькою
обласною державною адміністрацією
проекту рішення "Про внесення змін до
рішення 14-ї сесії обласної ради VII
скликання від 04.07.2017 №98-14/17 "Про
укладання контракту за результатами
конкурсу
з
директором
ОКУ
"Чернівецький
академічний
театр
ляльок" Волинцем Г.І."
Розглянувши та обговоривши, внесений обласною державною
адміністрацією, проект рішення обласної ради "Про внесення змін до
рішення 14-ї сесії Чернівецької обласної ради VІІ скликання від 04.07.2017р.
№ 98-14/17 "Про укладення контракту за результатами конкурсу з
директором обласної комунальної установи "Чернівецький академічний
обласний театр ляльок" Волинцем Г. І." щодо доповнення в пункті 1 після
слова "директором" словами "-художнім керівником", комісія

ВИРІШИЛА:

Погодити проект рішення внесений обласною державною
адміністрацією "Про внесення змін до рішення 14-ї сесії Чернівецької
обласної ради VІІ скликання від 04.07.2017р. № 98-14/17 "Про укладення
контракту за результатами конкурсу з директором обласної комунальної
установи "Чернівецький академічний обласний театр ляльок" Волинцем Г. І."
та внести його на розгляд сесії обласної ради.

Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
визначення
дати
проведення
інвестиційного конкурсу для залучення
інвестора з метою будівництва за адресою:
м. Чернівці, провулок Текстильників, 1,
житлового будинку для забезпечення
житлом, в тому числі учасників АТО та
членів їх сімей, родин загиблих під час
захисту територіальної цілісності України
Враховуючи рішення 19-ї сесії обласної ради VII скликання від
21.12.2017 №265-19/17 "Про оголошення інвестиційного конкурсу для
залучення інвестора з метою будівництва житлового будинку", комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Встановити, що інвестиційний конкурс для залучення інвестора з
метою будівництва за адресою: м. Чернівці, провулок Текстильників, 1,
житлового будинку для забезпечення житлом, в тому числі учасників АТО та
членів їх сімей, родин загиблих під час захисту територіальної цілісності
України відбудеться 21 лютого 2018 року об 10:00 год. за адресою:
Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, каб. 332.
2.
Конкурсні пропозиції подаються до 25 січня 2018 року
відповідно до розділу 5 умов проведення конкурсу.
3.
Дату конкурсу та умови проведення конкурсу розмістити на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua та
засобах масової інформації.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про визначення дати проведення конкурсу
із відбору юридичних осіб та фізичних осібпідприємців для укладання договору
сервітуту на користування земельними
ділянками для облаштування, експлуатації
та обслуговування автомобільної стоянки
(майданчиків
для
паркування)
за
адресами: вул. Фастівська, 2, вул. Героїв
Майдану, 242 в м. Чернівцях
Враховуючи висновок постійної комісії обласної ради з питань
приватизації та управління об'єктами спільної власності від 20.12.2017,
комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Встановити, що конкурс із відбору юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців для укладання договору сервітуту на користування
земельними ділянками для облаштування, експлуатації та обслуговування
автомобільної стоянки (майданчиків для паркування) за адресами: вул.
Фастівська, 2, вул. Героїв Майдану, 242 в м. Чернівцях відбудеться
28 лютого 2018 року об 10:00 год. за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці,
вул. Грушевського, 1, каб. 332.
2.
Конкурсні пропозиції подаються до 25 січня 2018 року
відповідно до розділу 5 умов проведення конкурсу.
3.
Дату конкурсу та умови проведення конкурсу розмістити на
офіційному веб-сайті Чернівецької обласної ради http:// http://oblrada.cv.ua та
засобах масової інформації.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці
ВИСНОВОК

Про розгляд звернення Народного депутата
України Рибака І.П. від 20.12.2017 №202/1462 щодо передачі приміщення за адресою:
м. Вижниця, вул. Шухевича, 6 зі спільної
власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Чернівецької області до
комунальної
власності
Вижницької
об'єднаної територіальної громади для
створення мистецько-музейного комплексу
Буковини
Розглянувши та обговоривши звернення Народного депутата України
Рибака І.П. від 20.12.2017 №202/1-462 щодо передачі приміщення за
адресою: м. Вижниця, вул. Шухевича, 6 зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернівецької області до комунальної власності
Вижницької об'єднаної територіальної громади для створення мистецькомузейного комплексу Буковини., комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Звернення Народного депутата України Рибака І.П. від 20.12.2017
№202/1-462 щодо передачі приміщення за адресою: м. Вижниця, вул.
Шухевича, 6 зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Чернівецької області до комунальної власності Вижницької об'єднаної
територіальної громади для створення мистецько-музейного комплексу
Буковини взяти до відома.
2.
Створити тимчасову депутатську комісію у складі депутатівчленів комісії, а саме: Мотуляк В.Д., Волошенюк М.В., Палій В.М., Годнюк
Л.О., Ткачук В.В. та директора Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації Палійчук О.М., начальника управління культури

обласної державної адміністрації Китайгородська В.М. для вивчення даного
питання з виїздом в комунальний заклад "Вижницька спеціалізована
школа−інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів
та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука".
3.
Результати роботи тимчасової комісії заслухати на черговому
засіданні постійної комісії.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про
розгляд
звернення
ОКУ
"Соціальний центр матері та дитини"
від
27.09.2017
№164/01-05
щодо
припинення
та
передачу
права
постійного користування земельною
ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул.
Луковецька, 2-4
Розглянувши та обговоривши звернення ОКУ "Соціальний центр матері
та дитини" від 27.09.2017 №164/01-05 щодо припинення права постійного
користування земельною ділянкою площею 0,1419 га за адресою: м.
Чернівці, вул. Луковецька 2-4 за комунальною медичною установою
"Чернівецький обласний шкірно-венерологічний диспансер" та передати її у
постійне користування обласної комунальної установи "Соціальний центр
матері та дитини", враховуючи свідоцтво про право власності на нерухоме
майно від 20.12.2001 №9543, державний акт на право постійного
користування землею від 06.11.2002 Серія І-ЧВ 001769, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Погодити припинення права постійного користування за
комунальною медичною установою "Чернівецький обласний шкірновенерологічний диспансер" на земельну ділянку площею 0,1419 га
кадастровий номер 7310136300:17:001:1150, цільове призначення земельної
ділянки – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони
здоров'я та соціальної допомоги, за адресою: м. Чернівці, вул. Луковецька 24.
2.
Враховуючи, що вищезазначена земельна ділянка зареєстрована в
Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про
державний земельний кадастр», а також у Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно, межі та цільове призначення не змінюється, погодити

передачу її обласній комунальній установі "Соціальний центр матері та
дитини" в постійне користування.
3.
Внести відповідний проект рішення для розгляду на сесії
обласної ради.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 року

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення комунальної
медичної
установи
ʺЧернівецький
обласний
шкірно-венерологічний
диспансерʺ щодо передачі в оренду
нерухомого
майна
за
адресою:
вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення комунальної медичної установи ʺЧернівецький
обласний шкірно-венерологічний диспансерʺ щодо передачі в оренду нерухомого
майна за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про
порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (будівлю літ А)
площею 636,2 кв.м. за адресою: вул. Лермонтова, 6 в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна - за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018 році,
зазначеним нерухомим майном.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з питань приватизації та управління
об’єктами спільної власності територіальних громад
сіл, селищ, міст області
05 січня 2018 р.

м. Чернівці

ВИСНОВОК
Про розгляд звернення обласного
комунального підприємства ʺЦентр
комунального майнаʺ щодо передачі в
оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 29 в м. Чернівцях
Розглянувши звернення обласного комунального підприємства ʺЦентр
комунального майнаʺ щодо передачі в оренду нерухомого майна за адресою:
вул. Головна, 29 в м. Чернівцях, керуючись Положенням про порядок та умови
оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області, комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Вважати за доцільне передати в оренду нерухоме майно (частину
приміщення першого поверху будівлі) площею 8,6 кв.м. за адресою: вул. Головна, 29
в м. Чернівцях.
2.
Процедуру передачі в оренду зазначеного майна провести відповідно до
Закону України ʺПро оренду державного та комунального майнаʺ.
3.
Визначити фіксовані умови оренди:
3.1. Використання майна - за пропозицією орендаря;
3.2. Термін договору оренди – 5 років, якщо орендар не запропонує менший
термін;
3.3. Сплата щорічного внеску за право довгострокової оренди у розмірі 10
відсотків від розміру річної орендної плати, визначеної договором оренди (у разі
оренди на 3 і більше років);
3.4. Оплата витрат за нотаріальне посвідчення договору здійснюється за
рахунок орендаря.
4.
В разі проведення конкурсу на оренду зазначеного майна, переможець
конкурсу визначається за найвищою ставкою орендної плати за 1 кв.м.
5.
Доповнити перелік майна, що може бути передано в оренду у 2018 році,
зазначеним нерухомим майном.
Заступник голови постійної комісії

В. Мотуляк

