
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок п’ятої сесії шостого скликання 

 

 

04 березня 2015 року                                                                                      № 48 

 

 

Про продовження ПП Рімша Ю.М. терміну оренди земельної ділянки по  

вул. Червоноармійська, 163А в м.Пирятин  для обслуговування будівлі торгівлі  

 
 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статей 12, 124 Земельного кодексу України,             

статті 33 Закону України „Про оренду землі“, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин та екології, на підставі поданих 

документів міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити приватному підприємцю Рімші Ю.М. термін оренди 

земельної ділянки, яка розташована по вул. Червоноармійська, 163А в 

м.Пирятин, площею 0,0048 га (кадастровий номер *****), наданої для 

обслуговування будівлі торгівлі (торговий павільйон) на 5 років. 

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

Вараві М.В. укласти з ПП Рімша Ю.М. договір оренди земельної ділянки з 

урахуванням коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки на 2015 рік на 

суму 848,72 (вісімсот сорок вісім грн. 72 коп.) гривень, що складає 5% від 

нормативної грошової оцінки,  передбачивши в ньому пункт про умови 

припинення дії договору в односторонньому порядку у разі порушення 

орендарем статей 15,    15-2, 15-3 Закону України „Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів“, Закону України „Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення“, Правил роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 

1996 року № 854, Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами, 

затверджених наказом Міністерства економіки та з питань Європейської 

інтеграції України від 24 липня 2002 року № 218, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 серпня 2002 року за № 679/6967, 
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та встановленого виконавчим комітетом Пирятинської міської ради режиму 

роботи об’єкта торгівлі. 

3. Зобов’язати ПП Рімша Ю.М.: 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в установленому 

законодавству порядку; 

сплату орендної плати проводити щомісячно в сумі 70,73 (сімдесят грн. 

73 коп.) гривень. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В., а за сплатою орендної 

плати - на начальника відділу фінансів та обліку Цюру І.О. 

 

 

 

Міський голова                                      О.РЯБОКОНЬ  


