
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про звільнення від орендної плати 
на період карантину 
  

Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, враховуючи 
подані заяви, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Звільнити фізичну особу – підприємця ГОНЧАРЕНКА Костянтина Одорійовича на 

період з 01 квітня 2020 року по 31 травня 2020 року від сплати за оренду нежитлового 
підвального приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Перспективна, 9, загальною 
площею 68,8 кв.м для розміщення художньої майстерні. 

2) Звільнити фізичну особу – підприємця ПЕРЕПЛЬОТЧИКОВУ Валентину 
Миколаївну на період з 17 березня 2020 року до кінця карантину від сплати за оренду 
нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, загальною 
площею 2,0 кв.м для здійснення торгівлі борошняними кондитерськими виробами. 

3) Звільнити фізичну особу – підприємця ПЕРЕПЛЬОТЧИКОВУ Валентину 
Миколаївну на період з 17 березня 2020 року до кінця карантину від сплати за оренду 
нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Козацька, 86, загальною площею 
2,0 кв.м для здійснення торгівлі борошняними кондитерськими виробами. 

4) Звільнити фізичну особу – підприємця ПЕРЕПЛЬОТЧИКОВУ Валентину 
Миколаївну на період з 17 березня 2020 року до кінця карантину від сплати за оренду 
нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 77, загальною площею 
2,0 кв.м для здійснення торгівлі борошняними кондитерськими виробами. 

5) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань приватизації майна, житла, землі та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
Міський голова  Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 


