
                                                                                                                         
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 надання пільги по орендній платі  

 

Розглянувши листи, ФОП Стародубець Л.В. № 03-07/319 від 02.04.2020 

ФОП Єрохіної В.М. № 03-07/307 від 01.04.2020 року, ФОП Московкіна В.М.  

№ 03-07/303від 01.04.2020, ФОП Волощук В.В від 06.04.2020 року,  

враховуючи пропозиції постійної комісії Городнянської міської ради з питань 

бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, з метою 

підтримки орендарів майна комунальної власності територіальної громади 

Городнянської міської ради, та попередження негативного впливу на 

суб’єктів підприємницької діяльності в зв’язку з встановленням карантину та 

протиепідемічних обмежувальних заходів, керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою   

коронавірусом SARS-CoV-2», Законом України від 17.03.2020 року № 533-IX 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання і поширювання коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)», Цивільним кодексом України, 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 з 07.04.2020 року  до закінчення терміну дії карантину 

та обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19), у розмірі 100% орендної 

плати за місяць за оренду нежитлових приміщень комунальної власності, які 

розташовані в закладах загальної освіти (ФОП Єрохіна В.М.)  та закладах 

культури міста (ФОП Московкін В.М.). 

2. Надати  пільгу з 07.04.2020 року  до закінчення терміну дії карантину 

та обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19), по орендній  платі у розмірі 

75 % від суми орендної плати за місяць ФОП Волощук В.В. та ФОП 

Стародубець Л.В., за умови фактичного припинення використання 

орендованого майна. 



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  

 


