
                                                                                                                            Проєкт                

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              

( третя сесія восьмого скликання) 

від 11 лютого 2021 року    

м. Городня 

 

Про надання пільги по орендній платі  

 

Розглянувши листи, ФОП « Зуб А.М.», ФОП «Стародубець Л.В.», ФОП 

«Єрохіної В.М.», ФОП «Московкіна» , ФОП «Волощук В.В.», ФОП 

«Коротктй С.М.» про на дання пільги по сплаті орендної плати, враховуючи 

рекомендації постійної комісії Городнянської міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку, керуючись Законом України «Про соціальну підтримку 

застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період протиепідемічних 

заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, п.п.5,6, п.2 ч. II Закону України « Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хбороби (COVID-19)», статтями 

25, 26, 60  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  

Городнянська міська рада  

                                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Не нараховувати орендну плату за договорами оренди комунального 

майна суб’єктам господарювання, діяльність яких була заборонена в зв’язку з 

ведення карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021року : 

1.1. ФОП Волощук В.В за  оренду 2-х приміщень, що розташовані за 

адресою: м. Городня вул.  Троїцька 8а.  

1.2. ФОП Стародубець Л.В. за  оренду 2-х приміщень, що розташовані за 

адресою: м. Городня вул. Волковича, 43-а ; 

1.3.ФОП Московкіну В.М. за  оренду 2-х приміщень, що розташовані за 

адресою: м.Городня, Троїцька, 8а. 

1.4. ФОП Єрохіній В. М.  за оренду частини  приміщення, що розташоване за 

адресою м. Городня, вул. Троїцька, 2А. 

1.5. ФОП Короткий С.М. за оренду частини  приміщення, що розташоване за 

адресою м. Городня, вул. Троїцька, 15. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 

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

економічного розвитку, законності та правопорядку,.    

           

     Міський голова                                                                            А.І. Богдан  


