ПРОЕКТ

УКРАЇНА
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
___________________ сесії
шостого скликання
від «__»_____________ 2019 року

№ ____
м. Олександрія

Про списання безнадійної
заборгованості по орендній платі
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про
порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться в
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії, затвердженого рішенням
міської ради від 04 березня 2008 року № 653, враховуючи рішення виконавчого комітету
міської ради від ________ № ______ та висновки постійних комісій міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визнати безнадійною заборгованість з орендної плати за користування
нежитловими приміщеннями комунальної власності територіальної громади міста
Олександрії, що виникла до 01 квітня 2016 року, строк позовної давності якої минув станом
на 01 квітня 2019 року, за орендарями згідно з додатком.
2. Дати дозвіл управлінню приватизації, оренди майна та землі Олександрійської
міської ради списати безнадійну заборгованість відповідно до пункту 1 рішення.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію міської
ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин.

Міський голова

С.ЦАПЮК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _______________ № _______
Перелік договорів оренди нежитлових приміщень
комунальної власності, за якими числиться безнадійна
заборгованість з орендної плати станом на 01.04.2019

№
з/п

Дата та
номер
договору

Адреса та площа
орендованого
приміщення

Боржник

Сума
боргу, грн

1
1.

2
№ 12 від
06.04.2015

3
Вул. Григорія
Усика, 41,
площею
95,0 кв.м

4
Комунальне
підприємство
«Книжковий світ»

5
11278,09

2.

№ 49 від
02.08.2010

Вул.
Першотравнева,
16, площею
168,9 кв.м

Олександрійська
міська організація
«Партія Регіонів»

12698,51

3.

№ 36 від
08.11.2012

Вул. Нагорна,
106, площею
87,0 кв.м

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Євроекспрес
пошта»

9589,82

Секретар міської ради

Дата
розірвання
Примітки
договору
оренди
6
7
25.06.2015 Знаходиться в
стані
припинення з
18.08.2014.
Закінчився
термін позовної
давності.
31.08.2012 Вимога про
сплату
заборгованості
від 17.03.2015
№ 485/06.
Знаходиться в
стані
припинення з
21.02.2017.
Закінчився
термін
позовної
давності.
29.03.2013 Знаходиться в
стані
припинення з
26.08.2014.
Закінчився
термін
позовної
давності.

О. БОГОЯВЛЕНСЬКА

