
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про перегляд орендних ставок за оренду  
нежитлових приміщень комунальної власності 
  

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про 
порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться в 
комунальній власності територіальної громади міста Олександрії, затвердженого рішенням 
міської ради від 04.03.2008 № 653, враховуючи п. 5 протокольного доручення виконавчого 
комітету від 15.08.2019 № 25 щодо перегляду пільгових ставок за оренду приміщень, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Змінити публічному акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ» орендну ставку з 7% на 10% (від експертної оцінки нежитлового приміщення) за 
оренду нежитлових приміщень, розташованих за адресами: 

- м. Олександрія, просп. Соборний, 26, площею 198,4 кв.м; 
- м. Олександрія, вул. Бульварна, 1, площею 259,2 кв.м; 
- сел. Пантаївка, вул. Лесі Українки, 28, площею 62,3 кв.м; 
- сел. Олександрійське, вул. Миру, 12, площею 83,9 кв.м; 
- м. Олександрія, просп. Соборний, 87, площею 88,4 кв.м. 
 
2) Публічному акціонерному товариству «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ» в термін до 01.12.2019 укласти угоди до договорів оренди відповідно до даного 
рішення. 

 
Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради організувати 

претензійно-позовну роботу по внесенню відповідних змін до договорів оренди щодо зміни 
орендної ставки у разі неукладення відповідних угод за згодою сторін. 

 
Витрати на нотаріальні послуги покладаються на управління приватизації, оренди 

майна та землі Олександрійської міської ради. 
 
3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних відносин. 

 



2 
 

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 


