УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 185 від 09 червня 2017 р.
м. Бар
Про організацію та проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна,
що належить до комунальної власності,
по пл. Пам’яті, 3
З метою ефективного та раціонального використання нерухомого майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади м. Бар, враховуючи звернення
Сухорукова М. С. про надання йому в оренду нежитлового приміщення на першому
поверсі та в підвалі будинку № 3 по пл.Пам’яті в м.Бар, враховуючи те, що даний будинок
є пам’яткою архітектури місцевого значення «Житловий будинок» ( 1 9 1 1 р.,
охоронний номер 226-М), взятий на облік згідно розпорядження представника президента
України від 14.07.1994 р. № 209, керуючись ст.ст. 29, 30, 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 Барської міської ради ВИРІШИВ:
1. Апарату Барської міської ради вжити вичерпних заходів з організації та проведення
конкурсу на право оренди строком на 2 роки 11 місяців (в т.ч. виготовлення
незалежної (експертної) грошової оцінки) щодо наступного об’єкта нерухомого
майна комунальної власності територіальної громади м. Бар:
- частина будинку № 3 по пл. Пам’яті м. Бар (підвальне приміщення площею 50,2
кв.м. та нежитлове приміщення 1 поверху площею 106,8 кв.м.).
2. Погодити передачу даних приміщень в оренду з Управлінням культури і
мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації.
3. Оголошення про проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна, що
належить до комунальної власності, опублікувати в газеті „Барчани” та
оприлюднити на офіційній сторінці міської ради в мережі ІНТЕРНЕТ.
4. Для проведення конкурсу на право оренди зазначеного приміщення створити
комісію у складі:
Голова комісії – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів влади Гвоздяр Ю.В.
Секретар комісії – начальник відділу з юридичних питань Чубар О.В.;

Члени комісії:
- спеціаліст І категорії (юрисконсульт) відділу з юридичних питань Переверзєва Т.В.;
- начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Подельнюк О.М.
- головний спеціаліст (архітектор) відділу містобудування, архітектури та ЖКГ
Погребнюк Ю.В.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади Гвоздяра Ю.В.

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

А.А.Цицюрський

