
 

 

                                                                             
УКРАЇНА 

  ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

(двадцять третя (41) сесія сьомого скликання) 

  

від 11 червня 2020 року 

м. Городня 

 

Про надання пільг по орендній платі 

  

Розглянувши  листи  ФОП  Короткого С.М. № 03-07/333 від 07.04.2020 

року , ФОП  Зуб А.М. № 03-07/ 477 від 03.06.2020 року, ФОП Олійник А.С.№03-

07/504 від 10.06.2020 , ГО «КСТ Олен А», 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 Законом України від 03.03.2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», Податковим кодексом України, ст. 25, 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

 

                                                 В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати пільгу у розмірі 100% орендної плати за місяць за оренду  

частини нежитлових приміщень комунальної власності за період з 11 березня по 

11 травня 2020 року, в зв’язку з введенням дії карантину та обмежувальних 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби (СОVID-19) наступним суб’єктам: 

        1.1. ФОП  Короткому  С.М. згідно договору оренди №2 від 01.12.2016 за 

оренду частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. 

Городня, вул.Троїцька, 15, за умови, що застосування пільги можливо у разі 

повного погашення заборгованості ФОП Коротким С.М.  за  оренду 

комунального майна. 

          1.2. ФОП Зубу А.М. згідно договору оренди від 26.03.2009 за оренду 

частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. Городня, вул. 

Волковича 37.  

 

 



 

2. Надати пільгу у розмірі 100% орендної плати за місяць за оренду  

частини нежитлових приміщень комунальної власності з 11 березня  2020 року в 

зв’язку з введенням дії карантину та обмежувальних заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19) 

наступним суб’єктам: 

2.1. ФОП Олійник А.С. згідно договору оренди №4 від 24.04.2019 за 

оренду частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. 

Городня, вул. Чернігівська, 29. 

2.2. ГО «КСТ  Олен А»  згідно договору оренди №16 від 11.12.2018 за 

оренду частини нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою м. 

Городня, вул.Троїцька, 8-А,        

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 

 

 


