РІШЕННЯ
Про звільнення від орендної плати за користування комунальним
майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст
Киево-Святошинського району Київської області на період карантину

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
частини 2 статті 286 Господарського Кодексу України, частин 4, 6 статті 762
Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України
від 11.03.2020 року Ns 211 «Про запобігання поширеншо на території України
коронавірусу COVID-19» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2020 року Ns 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширеншо на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних
заходів» (зі змінами), Порядку управління об'ектами спільної власності
територіальних громад сіл, селища, міст Киево-Святошинської району Київської
області, затвердженого рішенням Киево-Святошинської районної ради від

31.03.2015

року Ns 485-42-VII (зі

змінами),

розглянувши

звернення

Госпрозрахункового проектно-виробничого архітектурно-планувального бюро при
головному архітекторі Киево-Святошинського району від 25.05.2020 року, ФОП
Гончаренко Л.М. від 28.05.2020 року, ПП «Едем+» від 06.07.2020 року, ТОВ
«Агентство землеустрою «АРШИН» від 08.07.2020 року, враховуючи висновки та
рекомендації постійної комісій з питань управління комунальним майном,
діяльності комунальних підприемств, житлово-комунального господарства,
паливно-енергетичного комплексу та енергозберігаючих технологій та постійної
комісій з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, праці та соціального
захисту населення, районна рада
вирішила:
1. Звільнити від орендної плати та комунальних платежів, крім послуг з
централізованого опалення та охорони, на період карантину:
- Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро
при головному архітекторі Киево-Святошинського району за користування
нежилим приміщенням площею 96,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Янтарна, 12, згідно договору оренди Ns 2018/3 від 01.03.2018 року;
- Фізичну особу-підприемця Гончаренко Л.М. за користування нежилим
приміщенням площею 39,7 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Янтарна,
12, згідно договору оренди Ns 01/05 від 21.05.2018 року;

- Приватне підприемство «Едем+» за користування нежилим приміщенням
площею 10,0 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 126,
згідно договору оренди Ns 2/2017 від 11.09.2017 року;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство землеустрою
«АРШИН» за користування місцями для розміщення інформаційно-рекламних
стендів, які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Янтарна, 12 та вул. Янтарна, 12
А, згідно договору Ns O U2016 від 15.0 L2016 року.
2. Відділу фінансово-економічної та господарської діяльності виконавчого
апарату Киево-Святошинської районної ради не здійсшовати нарахування орендної
плати за користування майном комунальної власності, комунальних платежів (крім
послуг з централізованого опалення, охорони) та штрафних сащій за несвоечасну
сплату орендної плати орендарям, визначеним пунктом 1 цього рішення.
3. Застосування цього рішення не потребуе внесення змін до договорів
оренди, зазначених у пункті 1 цього рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань управління комунальним майном, діяльності комунальних
підприемств,
житлово-комунального
паливно-енергетичного
господарства,
комплексу та енергозберігаючих технологій.

Голова ради

м. Київ
09 липня 2020 року
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