
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про списання безнадійної  
заборгованості по орендній платі 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 
607 Цивільного кодексу України, ст. 14 Податкового кодексу України, п. 4 Національного 
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», враховуючи 
рішення виконавчого комітету міської ради від 03.11.2021 № 845 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 31 травня 2017 року, строк позовної давності якої минув, станом на 01 листопада 2021 
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 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань приватизації майна, житла, землі та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 

П Р О Є К Т 



Додаток  
до рішення міської ради 
від __________ 2021 року № ___ 

 
Перелік договорів оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності, за якими числиться безнадійна 
заборгованість з орендної плати станом на 01.11.2021 

 

№ 
з/п 

Дата та номер 
договору 

Адреса та площа 
орендованого 
приміщення 

Боржник Сума 
боргу, грн 

Дата 
розірвання 
договору 
оренди 

1 2 3 4 5 6 
1. № 20 

від 28.04.2011 
м. Олександрія, 
сел. Пантаївка, 

вул. Магістральна, 45, 
площею 61,7 кв.м 

Фізична особа – 
підприємець 

Мовчан Тетяна 
Петрівна 

1938,76 31.05.2017 

2. № 25 
від 07.04.2006 

м. Олександрія,  
просп. Соборний, 45, 

площею 39,0 кв.м 

Приватне 
підприємство 

«Колхеті» 

3294,27 02.09.2010 

3. № 29 
від 05.08.2011 

м. Олександрія, 
вул. Перспективна, 

30а, площею 65,1 кв.м 

Фізична особа – 
підприємець 

Орлов Олексій 
Васильович 

36534,13 01.04.2016 

4. № 45 
від 10.08.2004 

м. Олександрія. 
вул. Першотравнева, 
9, площею 88,0 кв.м 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Фірма 

«Людмила» 

18838,98 07.10.2009 

 
 
 
Секретар міської ради  Вікторія КОСЯК 


