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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
______________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № ___/___

“_____”______2013 р.							проект
м. Кремінна
 
Про внесення доповнення до
 договору оренди нежитлового приміщення
№ 24 від 02.01.2010 року

                  У зв’язку з непередбаченими обставинами, які виникли при використанні нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою місто Кремінна площа Красна № 3, відключенням будівлі від тепло- та енергопостачання з метою не допущення фінансових втрат при оренді комунального майна з бюджету Кремінської міської ради в частині надходжень від оренди майна комунальної власності, розглянувши заяву приватного нотаріуса Кремінського районного нотаріального округа Луганської області Тимошенка М.М. у відповідності до Закону України  «Про оренду державного та комунального майна», керуючись п. 30 ст. 26, ст. ст. 59, 60 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
ВИРІШИЛА:

1.Перевести приватного нотаріуса Тимошенка М.М з приміщення, яке розташоване за адресою: місто Кремінна , площа Красна № 3, і заплановане під знесення для підготовки земельної ділянки під забудову для суспільних потреб,  у нежитлове приміщення загальною площею _______кв. м, з коридором і санвузлом, яке знаходиться за адресою : місто Кремінна проспект Леніна, 13, І поверх.
2. Рішення тридцять другої сесії шостого скликання Кремінської міської ради від _____________ № вважати таким , що втратило чинність.
3.Доручити виконкому Кремінської міської ради привести у відповідність до чинного законодавства договір оренди комунального майна № 24 від 02.01.2010 року з оформленням додаткової угоди.
3.Фінансово-господарському відділу апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради провести перерахунок орендної плати у відповідності до уточненої експертом балансової вартості комунального майна, запланувати в бюджет на 2013 рік фінансові асигнування , ліміти на електроенергію  та оформити з орендатором договір на відшкодування теплопостачання та електроенергії, водо подачі та водовідведення.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з  питань соціально-економічного розвитку, планування , бюджету та   фінансів.
 




Міський голова                                                   В.І. Гриценко

 































Надати:  юрисконсульт  
                Приватний нотаріус
                ФГВ

































Секретар міськради                                               Л.В. Колесніченко

Юрисконсульт                                                      С.В. Кубай

