УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 152 від 09 червня 2017 р.
м. Бар
Про продовження терміну дії
договору оренди приміщення
з ФОП Повшедюком О.В.
Розглянувши заяву ФОП Повшедюка О.В. про продовження терміну дії договору
оренди нежитлового приміщення, площею 77,67 кв.м., яке розташоване на першому
поверсі будинку № 19 по вул. Героїв Майдану в м. Бар, та знаходиться на балансі КП
«Бар-благоустрій», для здійснення комерційної діяльності з проведення робіт по ремонту
побутової техніки, враховуючи звіт про незалежну оцінку приміщення, виготовлений
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мудрим В.В. станом на 12.05.2017 р., рецензію на
даний звіт, виготовлену ФОП Мельником Г.А. 12.05.2017 р., а також керуючись ст. 29, 30,
31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
оренду державного та комунального майна», Положенням про оренду комунального
майна територіальної громади м. Бар, затвердженим рішенням 29 сесії Барської міської
ради 6 скликання від 28.09.2012 р., виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити висновок про вартість нежитлового приміщення загальною площею
77,67 м2, розташованого за адресою: м.Бар, вул.Героїв Майдану, 19, виготовлений
суб’єктом оціночної діяльності ФОП Мудрим В.В. станом на 12.05.2017 р., в розмірі
323 262,00 грн. (без урахування ПДВ).
2. Продовжити термін дії договору оренди нежитлового приміщення, яке
розташоване на першому поверсі будинку № 19 по вул. Героїв Майдану в м. Бар
Вінницької області, та знаходиться на балансі КП «Бар-благоустрій», площею 77,67
м2, з ФОП Повшедюком О.В. на 2 роки 11 місяців, для здійснення комерційної
діяльності з проведення робіт по ремонту побутової техніки, зі ставкою орендної
плати в розмірі 17,34 грн./ м2 в місяць, що становить 5 % вартості орендованого
майна, визначеної шляхом проведення незалежної (експертної) оцінки.
3. Уповноважити КП «Бар-благоустрій» (балансоутримувач приміщення) укласти
відповідну додаткову угоду з ФОП Повшедюком О.В. до договору оренди
приміщення про продовження терміну його дії.
Міський голова

Секретар міської ради Подуфалов В.М.______________
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _______________
Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В._____________________

А.А.Цицюрський

