ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(сімнадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 28 лютого 2013 р. № 203– 17/2013
смт. Ворохта
Про надання дозволу на розміщення
ринку «Торговиця».
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та розглянувши відношення ТзОВ «Ворохтянська лісова
компанія» про дозвіл на розміщення ринку «Торговиця» на
орендованій земельній ділянці по вул. Д.Галицького, селищна рада
вирішила:
1.Дати дозвіл ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» на
розміщення ринку «Торговиця» (щоп’ятниці) на орендованій
земельній ділянці по вул. Д.Галицького у смт. Ворохта (бувша
автоколона) з 01.03.2013 р..
2. ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» укласти з КП «Селищне
комунальне підприємство» договір на вивезення твердих побутових відходів.
3. З метою недопущення виникнення ДТП на придорожній смузі
ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» облаштувати стоянку для
паркування транспортних засобів на території орендованої земельної
ділянки.
4. Погодити тариф ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» за
надання послуг та місця розташування по ринку «Торговиця» в смт. Ворохта в
наступних розмірах: - 5 грн. за 1 м2 торгуючої площі (в т.ч. ПДВ), - легкова
машина, мінібус – 15 грн. (в т.ч. ПДВ), - грузовий бус – 25 грн. (в т.ч. ПДВ),
грузова машина – 35 грн. (в т.ч. ПДВ), - грузові машини марки Камаз та
фургони – 50 грн. (в т.ч. ПДВ).
5. Контроль за виконанням даного
заступника селищного голови В.В.Жабчука.

Селищний голова
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ЗАПРОПОНОВАНИЙ ТАРИФ ТЗОВ «ВОРОХТЯНСЬКА ЛІСОВА
КОМПАНІЯ» НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО УТРИМАННЮ РИНКУ
«ТОРГОВИЦЯ» В СМТ. ВОРОХТА
ВИДАТКИ
Орендна плата за земельну ділянку
Оплата за прибирання території
Вивіз ТВП комунальним підприємством (2 м3)
Оплата праці касира
Разом
Рентабельність 26%
ВСЬОГО

227.00 грн. / 1 день
100.00 грн./ 1 день
208.00 грн./1 день
100.00 грн./ 1 день
635 грн.
165 грн.

800 грн.

Оплата підприємцями за надання послуг та місця розташування по ринку
«Торговиця» в смт. Ворохта:
- 5 грн. за 1 м2 торгуючої площі (в т.ч. ПДВ),
- легкова машина, мінібус – 12 грн. (в т.ч. ПДВ),
- грузовий бус – 25 грн. (в т.ч. ПДВ),
- грузова машина – 35 грн. (в т.ч. ПДВ),
- грузові машини марки Камаз та фургони – 50 грн. (в т.ч. ПДВ).

