
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету від 16.05.2019 № 300 «Про оренду 
нежитлових приміщень» 
  

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про 
порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у 
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії, затвердженого рішенням 
міської ради від 04 березня 2008 року № 653, та враховуючи технічну інвентаризацію, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 
16 травня 2019 року № 300 «Про оренду нежитлових приміщень», змінивши площу 
приміщення з «79,06 кв.м» на «83,2» та викласти в такій редакції: 

«1. Дозволити надати в орендне користування строком на 10 (десять) років нежитлове 
приміщення загальною площею 83,2 кв.м за адресою: м. Олександрія, вул. Софіївська, 18, що 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп», 
ОБЛАСНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО – КУРСОВОМУ КОМБІНАТУ 
«АГРАРНИК» для організації діяльності школи підготовки водіїв транспортних засобів.» 

 
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради від 

16 травня 2019 року № 300 «Про оренду нежитлових приміщень», змінивши площу 
приміщення з «27,0 кв.м» на «26,0» та викласти в такій редакції: 

«2. Дозволити надати в орендне користування строком на 5 (п’ять) років нежитлове 
приміщення загальною площею 26,0 кв.м за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 68, 
що знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп», фізичній 
особі – підприємцю ЧЕТВЕРНІ Олександру Сергійовичу для розміщення фітнес - центру.» 

 
3. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради укласти договори 

оренди відповідно до пунктів 1 - 2 даного рішення. 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

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


