
                                                                                                                                  
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              

                 (двадцять друга  (40)  сесія  сьомого  скликання) 

 

від 07 квітня 2020 року  

м. Городня 

 

Про договори оренди  

 

Розглянувши листи: військової частини А3666-IV №03-07/241 від 

12.03.2020 року, №03-07/269 від 19.03.2020 року та Першого ДПРЗ У ДСНС 

України в Чернігівській області,  № 03-07/269 від 19.03.2020 року, враховуючи 

рекомендації постійної комісії  Городнянської 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 25 сесії шостого скликання від 10.10.2014 

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. Включити окреме індивідуально визначене майно до Переліку другого 

типу відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального 

майна» та продовжити договір оренди комунального майна на тих самих 

умовах та на той самий строк з : 

1.1. військовою частиною А 3666-ІV за оренду залізобетонних шпал в 

кількості 80 штук та надати пільгу, встановивши орендну плату в розмірі 10,00 

гривень на рік, з урахуванням індексу інфляції з 17.04.2020 року.  

1.2. військовою частиною А 3666-ІV за оренду компресора «BauMaster 

Союз» і зарядного пристрою «Lavita12/24 V», встановивши орендну плату в 

розмірі 1,00 гривні на рік, з урахуванням індексу інфляції з 30.06.2020 року. 

1.3. Першим ДПРЗ У ДСНС України у Чернігівській області, за оренду 

мотопомпи «Daishin SCR-80HG»  та надати пільгу  встановивши орендну плату 

в розмірі 10,00 гривень на рік, з урахуванням індексу інфляції з 27.04.2020 року. 

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

2.1. Першому ДПРЗ У ДСНС України у  Чернігівській області за оренду 

бензопили «Оleo-mac 941 CSN», встановивши орендну плату в розмірі 10,00 

гривень в рік, з урахуванням індексу інфляції з 27.03.2020 року. 
 



2.2. Городнянському відділенню поліції Менського ВП ГУНП в Черніігівській 

області за оренду комплекта газоболонного обладнення «Staq Q-Box». 

встановивши орендну плату в розмірі 10.00 гривень в рік з урахуванням індексу 

інфляції з 27.03.2020 року.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів та 

соціально-економічного розвитку.   

 

 

                    

     Міський голова                                                                                А.І. Богдан  

 


