
                                                                                                          

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(чотирнадцята  (32) сесія  сьомого  скликання) 

 

від 23 травня  2019 року  

м. Городня 

 

Про  договори  оренди 

 

 

                 Розглянувши листи: КНП «Городнянського центру первинної 

медико-санітарної допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської 

області допомоги  №01-11/355 від 23.04.2019 , фізичної особи - підприємця  

Мокрія М.П. №03-08/714, враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного 

розвитку, відповідно Методики розрахунку та порядку використання плати за 

оренду майна  територіальної громади Городнянської міської ради та 

Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності 

територіальної громади Городнянської  міської  ради, затверджені рішенням 

24 сесії шостого скликання від 04.07.2014 року, керуючись статтями 25, 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  Городнянська 

міська рада 

 

                                               В І Р І Ш И Л А: 

 

1. Заключити   договір  оренди з наступними суб’єктами: 

1.1. КНП «Городнянським центром первинної медико-санітарної 

допомоги» Городнянської районної ради Чернігівської області  на частину 

нежитлового  приміщення загальною площею 29,5кв.м за адресою: 

Чернігівська обл., с.Полісся, вул. Садова, буд.1, з 01 червня 2019 року , 

строком на 2 роки 11 місяців; 

1.2. Фінансовим відділом Городнянської міської ради на частину 

нежитлового  приміщення загальною площею 45,2 кв. м. за адресою: 

Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, буд. 15, з 01 червня 2019 року 

строком на 2 роки 11 місяців  та встановити орендну плату 1 гривню на рік;  

1.3. Відділом житлово-комунального господарства, благоустрою, 

архітектури та будівницва Городнянської міської ради на частину 

нежитлового приміщення  загальною площею 65 кв. м. за адресою: 

Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, буд. 15, з 01 червня 2019 року 

строком на 2 роки 11 місяців та встановити орендну плату 1 гривню на рік. 



           2. Продовжити договір оренди нежитлового приміщення з ФОП 

Мокрій П.М. загальною площею 17,2  кв. м. за адресою: Чернігівська обл.,м. 

Городня, вул. Волковича, буд. 39 з 14 червня 2019 року,  строком на 2 роки 

11 місяців. 

           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-

економічного розвитку.   

 

 

 

                    

    Міський  голова                                                               А.І.Богдан 

 

 


