УКРАЇНА

СВАЛЯВСЬКА РАЙОННА РАДА
десята сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
16.06.2016

м.Свалява

№

Про оренду майна спільної власності
територіальних громад району
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
розглянувши заяви ФОП Кекіса І.В. від 16.05.2016 р. № 21 та ФОП Маті С.О. від
31.05.2016 р., клопотання відділу державної пенітенціарної служби України в
Закарпатській області від 07.06.2016 р. № 7/1034, Мукачівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 12.04.2016 р. № 123,
управління Пенсійного фонду в Свалявському районі Закарпатської області від
30.05.2016 р. №1833/10, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради
з питань управління майном спільної власності територіальних громад району,
житлово-комунального господарства, районна рада вирішила:
1.Надати в оренду строком на 2 роки 11 місяців:
1.1.Фізичній особі – підприємцю Кекісу Ігору Васильовичу нежитлові
приміщення мансардного поверху районного Будинку культури (поз. 3-3, 3-5) для
розміщення станції кабельного телебачення, загальною площею 21,7 м2, за
адресою м.Свалява, вул.Головна, 72.
1.2.Фізичній особі – підприємцю Маті Сергію Олександровичу нежитлові
приміщення для розміщення терміналів мобільного зв’язку:
- частину приміщення фойє першого поверху Свалявського районного
Будинку культури, площею 2,0 м2 , за адресою м.Свалява, вул. Головна, 72;
- частину приміщення фойє першого поверху адмінбудинку Свалявської
районної ради, площею 2,0 м2, за адресою: м.Свалява, пл.Головна, 1;
- частину приміщення фойє першого поверху Будинку урочистих подій,
площею 2,0 м2, за адресою: м.Свалява, вул.Головна, 33;
- частину приміщення фойє першого поверху поліклінічного відділення
Свалявської ЦРЛ, площею 2,0 м2, за адресою: м.Свалява, вул.Шевченка, 22;
- частину приміщення першого поверху лікувального корпусу Свалявської
ЦРЛ, площею 2,0 м2, за адресою: м.Свалява, вул.Визволення, 23.
1.3.Відділу державної пенітенціарної служби України в Закарпатській
області приміщення другого поверху корпусу А1 адмінбудинку Свалявської

районної ради (поз.3-25, 3-26, 3-27) для розміщення службових кабінетів,
загальною площею 32,7 м2, що знаходиться за адресою м.Свалява, пл.Головна, 1.
1.4.Мукачівському місцевому центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги нежитлове приміщення адмінбудинку № 2 Свалявської
районної ради (поз. 1-3, 1-4, 1-5) для розміщення службових кабінетів, площею
36 м2, за адресою м.Свалява, вул.Визволення, 1.
2.Продовжити договір оренди № 15 від 01.07.2013 р. нежитлового
приміщення управлінню Пенсійного фонду України в Свалявському районі
Закарпатської області (поз. 1-113) для розміщення службового кабінету, площею
11,3 м2, за адресою м.Свалява, пл.Головна, 1, строком на 2 роки 11 місяців, з
річною орендною платою 1,00 грн.
3.Відділу управління майном району районної ради укласти договір оренди
у 60 – денний термін.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління майном спільної власності територіальних
громад району, житлово-комунального господарства.

Голови ради

М.Ливч

