УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 205
10 сесія 7 скликання

17 листопада 2016 року

Про надання дозволу
голові районної ради
на здачу в оренду частини
вільного приміщення ФОП Вдовиченку О.В.
Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Вдовиченка О.В.
щодо надання в оренду частини вільного приміщення, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з управління комунальною
власністю, торговельного і побутового обслуговування населення,
комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів від 27.10.2016 року
та керуючись п.19 ч.1 ст. 43, ч. ч. 4,5 ст. 60,ч.1 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду
фізичній особі-підприємцю Вдовиченку О.В., для розміщення кавового
апарата, частини вільного приміщення загальною площею 2 м2, що
знаходиться на першому поверсі в будинку №18 по вулиці Соборна в
м. Іллінці Вінницької області, терміном на 2 роки 11 місяців, встановивши
місячну орендну плату в розмірі 50 гривень за 1 м2, , відповідно до додатка 4
«Орендні ставки за використання нерухомого майна, що є спільною
власністю територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району»,
затвердженого 9 сесією районної ради 7 скликання від 23.09.2016 року № 172
«Про внесення змін до рішення 39 сесії районної ради 6 скликання від 4
вересня 2015 року № 720 «Про затвердження окремих нормативних
документів з оренди майна, що є об'єктом спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району».
2. Голові Іллінецької районної ради у десятиденний термін укласти з
фізичною-особою підприємцем Вдовиченком О.В. договір оренди частини
вільного приміщення, площею 2 м2, на першому поверсі будинку № 18 по
вул. Соборна в м. Іллінці Вінницької області, терміном на 2 роки 11 місяців,
відповідно до вимог чинного законодавства.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і
побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою
населених пунктів ( Стельмащук М.С.).
Голова районної ради

С.Загороднюк

