
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
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 подані заяви, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Дозволити надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки 
одинадцять місяців) нежитлове приміщення загальною площею 57,7 кв.м за адресою: 
м. Олександрія, вул. Скіфська, 10, що знаходиться на балансовому обліку навчально -
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ ступенів № 19 - дошкільний 
навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 
УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
для проведення занять з гурткової роботи за графіком:  

- четвер з 12.30 години до 14.00 години; 
- п’ятниця з 12.30 години до 14.00 години. 
 
2. Дозволити надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки 

одинадцять місяців) нежитлове приміщення загальною площею 258,4 кв.м за адресою: 
м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 1, що знаходиться на балансовому обліку 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 ім. М. Горького Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області, УПРАВЛІННЮ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ для проведення занять з гурткової роботи за 
графіком:  

- субота з 9.00 години до 14.00 години. 
 
3. Дозволити надати в орендне користування строком на 2 (два) роки нежитлове 

приміщення загальною площею 10,4 кв.м за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 57, що 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Олександрійський 
центральний ринок», фізичній особі – підприємцю КУТЕПОВІЙ Ганні Юріївні для 
розміщення складу. 

 
4. Дозволити надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки 

одинадцять місяців) нежитлове приміщення загальною площею 125,9 кв.м за адресою: 
м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 19, що знаходиться на балансовому обліку навчально-
виховного об’єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 
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школа мистецтв» Олександрійської міської ради, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСЕНЕРГОКОМ» для забезпечення харчування дітей за 
графіком: понеділок – п’ятниця з 7.00 години до 16.00 години. 

 
5. Управлінню приватизації, оренди майна та землі Олександрійської міської ради в 

місячний термін після прийняття даного рішення укласти договори оренди відповідно до 
пунктів 1 - 4 даного рішення. 

 
6. Контроль за виконанням 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 


