УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

34 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 633

12 лютого 2019 року

Про надання дозволу заступнику голови
районної ради на продовження та внесення
змін до договору оренди комунального майна з
ФОП Касьяненком О.І.
Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Касьяненка О.І. від
18.01.2019 року б/н щодо продовження та внесення змін до договору оренди
кімнати, площею 41,56 кв.м., що перебуває у спільній власності територіальних
громад сіл, селища, міста Іллінецького району, враховуючи рекомендацію
постійної комісії районної ради з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і
благоустрою населених пунктів від 18.01.2019 року та керуючись п. 19 ч.1 ст.43,
ч. ч. 4, 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Іллінецька районна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл заступнику голови районної ради Нечипоренку В.І. на
продовження договору оренди кімнати від з ФОП Касьяненком Олександром
Івановичем від 02.06.2015 року № 17/1/15, площею 41,56 кв.м., що знаходиться
на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Іллінці, вул. Європейська, 15.
2.
Внести зміни до договору оренди кімнати з ФОП Касьяненком
Олександром Івановичем від 02.06.2015 року № 17/1/15, площею 41,56 кв.м., що
знаходиться на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Іллінці, вул.
Європейська15, виклавши п. 11.4. договору у такій редакції: «У разі відсутності
заяви однієї із сторін про припинення або змін умов договору, після закінчення
строку його чинності, договір вважається продовженим на той самий термін і на
тих самих умовах, які були передбачені цим договором».
3.
Доручити заступнику голови районної ради Нечипоренку В.І. укласти
додаткову угоду до договору оренди, зазначеного в п.1 та п.2 цього рішення,
відповідно до вимог чинного законодавства.
4.
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.).

Заступник голови районної ради
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