УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
29 січня_____ 2021 р.

№52
сесія 8 скликання

Про звільнення орендарів від сплати орендної плати за користування
майном, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст
Вінницької області на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів
Відповідно до пунктів 19,20 частини 1 статті 43, пунктів 4,5 статті 60
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 14
“Прикінцеві та перехідні положення” Цивільного Кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 1 1 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2» зі змінами, протоколів засідання
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Вінницької міської ради від 1 1 березня 2020 року № 8, від 16 березня
2020 року № 10, від 20 березня 2020 року № 12, від 27 березня 2020 року № 14,
від 07 квітня 2020 року № 16, а також з метою підтримки орендарів майна, що
належить до спільної власності територіальних громад Вінницької області в
зв’язку з обмежувальними заходами, враховуючи подання управління спільної
комунальної власності територіальних громад Вінницької області та висновки
постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, комунального майна,
транспорту та розвитку інфраструктури і питань економіки, фінансів та
бюджету, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Звільнити, на період дії обмежувальних заходів, орендарів нерухомого
майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст Вінницької області, діяльність яких заборонено нормативно - правовими
актами, спрямованими на запобігання виникнення і поширення коронавірусної
хвороби (СОУШ - 19), від сплати орендної плати за їх письмовим зверненням,
за умови фактичного припинення використання орендованого майна, що
підтверджується актами балансоутримувачів майна, в розмірі 100 % від суми
нарахованої орендної плати, згідно з додатком.
2. Орендодавцям (балансоутримувачам) переданого в оренду нерухомого
майна забезпечити перерахунок орендної плати за користування майном, що є
спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області,
відповідно до пункту 1 цього рішення. У разі виявлення факту ведення
діяльності орендарем на об'єкті оренди, орендодавцям (балансоутримувачам)
такого майна здійснити стягнення орендної плати, відповідно до умов договору
оренди.

3.
Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну
комісію обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту
та розвитку інфраструктури (Ковальо ^^.Є.) ^

Голова обласної Ради

В. СОКОЛОВИЙ

Додаток
до рішення 4 сесії Вінницької
обласної Ради 8 скликання
від 29.01.2021 р. № 52

№ п/п

Балансоутримувач

Орендар

Призначення

1.

Управління спільної комунальної
власності територіальних громад
Вінницької області

Вінницька обласна рада
організації ветеранів
України

Громадська
організація

2.

Управління спільної комунальної
власності територіальних г ромад
В інницької області

Вінницька організація
Н аціональної спілки
письменників України

Громадська
організація

3.

Управління сп ільної комунальної
власності територіальних громад
В інницької області

Український центр
культурних д осл ід ж ен ь

Б ю дж етн а
організація

4.

Управління спільної комунальної
власності територіальних громад
В інницької області

Г ромадська орг анізація
«Вінницька обласна
асоціація ветеранів
А фганістану»

Громадська
організація

Перший заступник
голови обласної Ради

Володимир КІСТІОН

