
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2020 року №  

м. Олександрія 
 
Про продовження договорів оренди 
шляхом проведення аукціонів 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 9 ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, враховуючи 
подані заяви, інформацію балансоутримувачів про балансову вартість, та договори 
страхування, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 130, загальною 
площею 68,4 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку Олександрійського навчально-
виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І - ІІ ступенів № 17 - ліцей) 
Олександрійської міської ради. 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
27.01.2014 № 7 з ДИТЯЧОЮ ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЩАСЛИВІ ДОЛОНІ» 
або укладений з новим орендарем на нежитлове приміщення загальною площею 68,4 кв.м, 
що знаходиться за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 130, для проведення занять 
танцями із дітьми за графіком: понеділок, середа, п’ятниця з 16.00 години до 18.00 години. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 19, загальною 
площею 507,0 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І - ІІ ступенів – школа мистецтв» 
Олександрійської міської ради. 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
22.12.2006 № 89 з ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ «ДИТЯЧО – ЮНАЦЬКИЙ 
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АМЕТИСТ – 2001» або укладений з новим орендарем на нежитлове 
приміщення першого поверху загальною площею 507,0 кв.м, що знаходиться за адресою: 
м. Олександрія, вул. Івана Чиркіна, 19, для проведення занять з футболу за графіком: субота 
з 9.00 години до 13.00 години, та неділя з 12.00 години до 13.00. 

3. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради оприлюднити в 
електронній торговій системі (далі – ЕТС) оголошення про продовження на аукціонах з 
урахуванням термінів, передбачених п. 144 Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 
№ 483. 
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4. 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 


