УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 176 від 09 червня 2017 р.
м. Бар
Про погодження місця виносної торгівлі
та встановлення надувного батуту
ФОП Карагодіній Л.Л.
Розглянувши заяву ФОП Карагодіної Л.Л. про надання їй дозволу встановлення
надувного батуту на майдані Святого Миколая в м.Бар та відведення місця виносної
торгівлі цукровою ватою на території міського парку по вул. Буняковського, керуючись п.8
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями виконкому №
254 від 14.12.2015р. «Про упорядкування питань щодо здійснення виїзної/виносної торгівлі
на території м.Бар», виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл ФОП Карагодіній Людмилі Людвіковні на здійснення тимчасової виносної
торгівлі цукровою ватою в міському парку по вул.Буняковського, з 07 червня 2017 р. по
30 вересня 2017 р. на ділянці площею 2 кв.м., із здійсненням плати за користування
торговим місцем щоденно, за кожен день торгівлі, на рахунок КП «Бар-благоустрій» в
розмірі 10,00 грн./м2.
2. Надати дозвіл ФОП Карагодіній Людмилі Людвіковні на тимчасове встановлення
надувного батуту на майдані Святого Миколая в м.Бар (біля кінотеатру), з 07 червня
2017 р. по 30 вересня 2017 р. на ділянці площею 25 кв.м.
3. ФОП Карагодіній Л.Л. укласти з Барською міською радою договір особистого сервітуту
на право користування ділянкою, зазначеною у п. 2 даного рішення, зі ставкою плати за
користування в розмірі 12 % від середньої по місту нормативної грошової оцінки 1 м2
земель комерційного використання (І економіко-планувальна зона – 677,07 грн./м2 х 25,0
м2 х 12% =2031,21 грн. в рік/ 12 міс.= 169,27 грн. в місяць).
4. ФОП Карагодіній Л.Л. при здійсненні торгівлі дотримуватися правил торгівлі,
санітарних та протипожежних норм, техніки безпеки та охорони праці, а також укласти
із спеціалізованою організацією, уповноваженою на прибирання та вивезення твердих
побутових відходів на території м.Бар (КП «Бар-благоустрій»), договір про надання
послуг з прибирання та вивезення ТПВ.
Міський голова
Секретар міської ради Подуфалов В.М. ______________
Керуючий справами в/к Логінова Л.Г. _______________
Начальник відділу з
юридичних питань Чубар О.В._____________________
Начальник відділу МА ЖКГ Подельнюк О.М. _________

А.А.Цицюрський

