УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 163 від 19.11.2018 р.
м. Бар
Про надання в оренду приміщення спортивної зали
тренеру з Бойового Гопака.
Розглянувши звернення тренера з Бойового Гопака Ковальського Владлена Петровича від
03.10.2018 р. про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності, а саме спортивної
зали Барського ліцею № 2 з погодинним терміном оренди (двічі на тиждень – у вівторок та
четвер, з 16:00 до 18:00 год.), строком на 12 місяців, з 01.11.2018 р. до 01.11.2019 р.,
враховуючи висновок оцінювача ФОП Мудрого В.В. про вартість аналогічних частин будівлі приміщення площею 54,3 м2 ринковою вартістю 170611 грн. станом на 14.08.2018р., без ПДВ,
що становить 3142,00 грн./м2, керуючись ст. 17 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», ст.ст. 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про оренду комунального майна територіальної громади м. Бар, виконком міської
ради ВИРІШИВ:
1. Надати в оренду тренеру з Бойового Гопака Ковальському Владлену Петровичу в оренду
нерухоме майно комунальної власності, а саме приміщення спортивної зали Барського ліцею
№2 площею 288 м2, що знаходиться в м.Бар по вул.Героїв Майдану, 13, з погодинним терміном
оренди (двічі на тиждень – у вівторок та четвер, з 16:00 до 18:00 год.), строком на 12 місяців, з
01.11.2018 р. до 01.11.2019 р., з погодинною орендною платою, виходячи зі ставки орендної
плати в розмірі 1 % від незалежної (експертної) оцінки вартості майна (з урахуванням ринкової
вартості 3142,00 грн./м2, ставка цілодобової оренди становить 31,42 грн./м2 в рік або 2,62
грн./м2 в місяць).
2. Відділу з юридичних питань міської ради укласти з тренером з Бойового Гопака
Ковальським Владленом Петровичем на підставі даного рішення договір оренди зазначеного
вище комунального майна територіальної громади Барської міської об’єднаної територіальної
громади, а також договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю.
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