
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять сьома  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від     лютого  2020 року                        №

Про надання дозволу на укладення
договору  оренди  приміщення  по
вул. Перемоги, 109 в м. Помічна
КП «Помічнянська ЖЕК № 2»

            Розглянувши клопотання адміністрації КП «Помічнянська ЖЕК № 2» від
04.02.2020 року № 5 про надання дозволу на укладення договору оренди
нежитлового приміщення по вул. Перемоги, 109, яке перебуває на балансі
комунального підприємства «Помічнянська житлово-експлуатаційна контора № 2»,
ФОП Семченко О.С. для виготовлення тротуарної плитки та бордюрів, відповідно
до пункту 2 статті 793 Цивільного кодексу України, статті 5 Закону України від
29.06.2004 року № 1905-ІУ “Про внесення змін до Закону України “Про оренду
державного та комунального майна” від 10.04.1992 року № 2269-ХІІ”, керуючись
статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада в и р і ш и л а  :

1. Дозволити комунальному підприємству «Помічнянська житлово-
експлуатаційна контора № 2» укласти договір з приватним підприємцем Семченко
Олексієм Сергійовичем на оренду нежитлового приміщення площею 50,0 м² в
м. Помічна по вул. Перемоги, 109 для виготовлення тротуарної плитки та бордюрів,
терміном на _______роки.

Міський голова                                                                           Микола АНТОШИК
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