
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 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 10 (десять) років нежитлове 
приміщення загальною площею 185,2 кв.м за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 9, кімн. № 185, що знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Будинок побуту», ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ПРАЦІ «ЗІРКА НАДІЇ» для розміщення спортивно – оздоровчого та реабілітаційного центру. 

 
2. Дозволити надати в орендне користування строком на 1 (один) рік нежитлове 

приміщення загальною площею 8,3 кв.м за адресою: м. Олександрія, пл. Соборна, 7, що 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Міська стоматологічна 
поліклініка» Олександрійської міської ради, фізичній особі – підприємцю МАЙДАНЮКУ 
Богдану Леонідовичу для встановлення панорамного рентгенапарату. 

 
3. Дозволити надати в орендне користування строком до 31 грудня 2020 року 

нежитлове приміщення загальною площею 47,7 кв.м за адресою: м. Олександрія, 
вул. Трудових Резервів, 4, що знаходиться на балансовому обліку загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІ ступенів № 7 Олександрійської міської ради, ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСЕНЕРГОКОМ» для забезпечення 
харчування вихованців ЗНЗ № 7 за графіком: понеділок – п’ятниця з 7.00 години до 
13.30 години. 

 
4. Дозволити надати в орендне користування строком на 49 (сорок дев’ять) років 

нежитлове приміщення загальною площею 509,7 кв.м, що становить 1/55 частки від 
загальної площі нежитлового приміщення (частка комунальної власності приміщення 
становить 87/200), за адресою: м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 6, що знаходиться на 
балансовому обліку загальноосвітнього навчального закладу І - ІІІ ступенів № 2 імені 
М. Горького Олександрійської міської ради, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 



2 
 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДОНОС» для проведення занять з фізичної культури та 
льодових видів спорту. 

 
5. Дозволити надати в орендне користування строком на 1 (один) рік нежитлове 

приміщення загальною площею 15,2 кв.м за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9, 
кімната № 175, що знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Будинок 
побуту», ГРИЦЕНКУ Сергію Петровичу для розміщення приймальні депутата. 

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

місячний термін після прийняття даного рішення укласти договори оренди відповідно до 
пунктів 1 - 5 даного рішення. 

 
7. 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 


