
 

БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

LV СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 
 Р І Ш Е Н Н Я 

Від  05 червня 2020 року       №     - VІІ 
 
Про звільнення від орендної плати   
орендарів, які фактично не використовують  
майно спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міста Богодухівського 
 району на період  дії карантину 
 

За поданням Богодухівської районної державної адміністрації від  
21.05.2020 року № 01-35/1380, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (з наступними змінами та доповненнями), Закону України «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)», Цивільного кодексу 
України, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
1.Звільнити від орендної сплати орендарів, які фактично не користуються 

орендованим майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міста Богодухівського району на період дії карантину з 12.03.2020 року, а саме: 
  - ФОП Зіньковська Олена Василівна орендоване майно буфет в приміщенні 
Богодухівського ліцею № 3 Богодухівської районної ради; 
  - ФОП Чеснової Наталія Андріївна орендоване майно буфет в приміщенні 
Богодухівського ліцею № 2 Богодухівської районної ради. 

2. Сектору освіти Богодухівської районної державної адміністрації                                 
(балансоутримувачу) забезпечити перерахунок орендної плати орендарями, 
визначених в пункті 1 даного рішення починаючи з дати встановлення 
карантину до його завершення. 

3. Це рішення застосовується з дати набрання чинності постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», (з наступними змінами та доповненнями) і не 
потребує внесення відповідних змін до чинних договорів оренди майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Богодухівського району. 

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, комунальної власності та розвитку 
підприємництва (О.Луценко).   

 
Заступник голови районної ради                                             Р.І. Ярошенко 
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