
ПРОЄКТ 

з  

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

(     ) 

РІШЕННЯ 

 

від ____________ № _____________/2022 

с. Нижній Вербіж 

 

Про звільнення від сплати орендної 
плати 

 

Беручи до уваги звернення орендарів, що орендують приміщення закладів 
освіти для надання послуг харчування, рішення педагогічних рад про графіки 
навчання закладів освіти Нижньовербізької громади, п.12 постанови Кабінету 
Міністрів України від 27 травня 2022 року №634 «Про особливості оренди 
державного та комунального майна у період воєнного стану», керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нижньовербізька 
сільська рада  

 
вирішила: 

1. Звільнити від сплати орендної плати та відшкодування комунальних 
послуг орендарів за договорами майна, яке використовується за цільовим 
призначенням – заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи, з 01 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року, 

а саме: 

1.1. ФОП Атаманюк Оксана Мар’янівна, 2372402988, договір №9/2021 
від 01.11.2021, об’єкт оренди – приміщення кухні Ковалівського ліцею площею 
27,5 м2, вул. Шахтарська, 19, с.Ковалівка; 

1.2. ФОП Яцко Христина Петрівна, 3036308244, договір №7/2021 від 
01.09.2021, об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення Велиключівського 
ліцею, зазначених в технічному паспорті під №6 (кладова) площею 6,7 м кв. та 
№9 (кухня) площею 20,7 м.кв., за адресою вул. Відродження, 3, с. Великий 
Ключів, Коломийського району; 

1.3. ФОП Чукур Мар’яна Віталіївна, 3486109047, договір №1 01.03.2019, 
об’єкт оренди – частина вбудованого нежитлового приміщення, загальною 
площею 30,5 м.кв., яке розташоване на першому поверсі двоповерхової цегляної 
будівлі школи, за адресою: вул. С. Стрільців, 96, с. Мишин, Коломйиський р-н., 
Івано-Франківська обл.; 



1.4. ФОП Городенко Надія Василівна, 2471419281, договір №6/2022 від 
01.12.2022, об’єкт оренди – приміщення кухні Спаської гімназії площею 22,6 
м.кв., вул. Шашкевича, 308 Б, с. Спас. 

2. Сплачені платежі за оренду нерухомого майна за період 
встановлений цим рішення, підлягають зарахуванню у рахунок майбутніх 
періодів. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Л. Івасюк) та 
директорам визначених закладів освіти забезпечити виконання рішення 
відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, 
транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної 
власності (М. Андрейкін). 
 

 

Сільський голова       Ярослав М’ЯКУЩАК 


