
                                                                                                                          Проект               

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              

( сімнадцята  (35) сесія  сьомого  скликання) 

 

від 12 вересня 2019 року  

м. Городня 

 

Про пільги зі сплати по орендній платі  

 

Розглянувши листи  ФОП Московкіна В.М. № 03-07/717 від 09.09.2019 

року, ФОП Волощук В.В. № 03-07/724 від 09.09.2019 року, військової 

частини А 3666, ЛРЗ «Обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» ЧОР від 10.09.2019 року та Чернігівського 

прикордонного загону Північного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України  про надання пільги по орендній платі, 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, згідно 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 Україні”,  Городнянська міська рада  

 

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.   Надати  пільгу  по   орендній  платі  наступним суб’єктам:  

1.1. ФОП  Волощук Валентині Володимирівні за оренду частини 

нежитлового  приміщення загальною  площею    37,0 м. кв.  за адресою: м. 

Городня, вул. Троїцька, 8-А  та встановити   оренду плату  розмірі  50%  від 

загальної орендної плати на рік з урахуванням індексу інфляції з 13.09.2019 

року; 

1.2. ФОП Московкіну Валерію Миколайовичу за оренду частини 

нежитлового приміщення загальною  площею    91,0 м. кв.  за адресою: м. 

Городня, вул. Троїцька, 8-А  та встановити   оренду плату  розмірі  50%  від 

загальної орендної плати на  рік з урахуванням індексу інфляції з 13.09.2019 

року. 

            2.  Продовжити пільгу  по   орендній  платі  наступним суб’єктам: 

2.1. ЛРЗ «Обласноим центром екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»  ЧОР за оренду нежитлового  приміщення загальною  площею    



45,1 м. кв.  за адресою:  м. Городня, вул. Чумака, 14 та встановити   оренду 

плату  розмірі 1,0 грн. на рік з урахуванням індексу інфляції з 19.09.2019 

року; 

2.2. Військовій частини А 3666 за оренду комунального майна згідно 

договору оренди від 29.06.2017 року та встановити   оренду плату  розмірі 1,0 

грн. на рік з урахуванням індексу інфляції з 19.09.2019 року; 

2.3. Державній прикордонній службі України Північне регіональне 

Управління  Чернігівський прикордонний загін за оренду частини 

нежитлового приміщення загальною площею 10 м. кв.за адресою 

Городнянський район с. Сеньківка, вул. Шевченка 1, та нежитлового 

приміщення що знаходиться за адресою м. городня вул. Льонозаводська 6 і 

встановити   оренду плату  розмірі 1,0 грн. на рік з урахуванням індексу 

інфляції з 19.09.2019 року; 

 

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  

 


