
 

 

 
 

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 рішення виконавчого комітету 
від 19.12.2018 № 797 та № 799, та від 07.02.2019 № 93, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Продовжити КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
БЮРО СУДОВО – МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» до 31 липня 2019 року термін укладення 
договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, 
вул. Діброви, 77, загальною площею 24,9 кв.м, що знаходиться на балансовому обліку 
комунального підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги 
м. Олександрія» Олександрійської міської ради, для розміщення Олександрійського судово – 
медичного відділення з метою обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб. 

 
2. Продовжити КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ 

БЮРО СУДОВО – МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» до 31 липня 2019 року термін укладення 
договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, 
вул. Ярмаркова, 15, загальною площею 52,35 кв.м, що знаходиться на балансовому обліку 
міського комунального лікувально – профілактичного закладу – Міська лікарня № 1 
м. Олександрії, для розміщення Олександрійського судово – медичного відділення з метою 
проведення судово – медичних експертиз. 

 
3. Продовжити КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МУНІЦИПАЛЬНА 

БЕЗПЕКА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» до 31 липня 2019 року термін укладення 
договору оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Олександрія, 
пр. Соборний, 59, загальною площею 15,5 кв.м, що знаходиться на балансовому обліку 
управління справами Олександрійської міської ради, для розміщення офісу та ведення 
господарської діяльності підприємства. 

 
4. Продовжити ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ» до 31 липня 2019 року 

термін укладення договору оренди нежитлової будівлі, розташованої за адресою: 
м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 18, загальною площею 272,9 кв.м, що знаходиться 
на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп», для розташування 
персоналу Олександрійського міськрайонного відділу філії державної установи «Центр 
пробації» в Кіровоградській області. 
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5. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради 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  С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 


