проект
УКРАЇНА
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області
16 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ№

22 червня 2017 року

Про надання дозволу голові
районної ради на здачу в оренду
вільного приміщення
ФОП Никитюку М.Л
Розглянувши позитивні висновки комісії по визначенню переможця конкурсу на
право укладання договору оренди вільного приміщення від 20.06.2017 року, враховуючи
рекомендацію постійної комісії районної ради з питань управління комунальною власністю,
торговельного і побутового обслуговування населення, комплексного розвитку і
благоустрою населених пунктів від 20.06.2017 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 голові Іллінецької районної ради на здачу в оренду фізичній особіпідприємцю Никитюку Миколі Леонідовичу для здійснення підприємницької діяльності
(надання послуг мобільного харчування) приміщення, площею 34,7 м2 на першому поверсі
будинку № 15 А по вул. Європейська в м. Іллінці Вінницької області, терміном на 2 роки 11
місяців, встановивши орендну плату в розмірі 3555 (три тисячі п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн.
71 коп. за результатами конкурсу відповідно до п.4 додатку №1 до рішення 39 сесії районної
ради 6 скликання від 04.09.2015 року № 720 «Порядок передачі в оренду майна, що є
об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Іллінецького району в
особі Іллінецької районної ради».
2. Голові Іллінецької районної ради у десятиденний термін укласти з фізичноюособою підприємцем Никитюком М.Л. договір оренди приміщення терміном на 2 роки 11
місяців, відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Никитюку М.Л. на здійснення
поліпшення орендованого майна за рахунок коштів орендаря, після підписання договору
оренди
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Іллінецької
районної ради з питань управління комунальною власністю, торговельного і побутового
обслуговування населення, комплексного розвитку і благоустрою населених пунктів
(Стельмащук М.С.).
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