
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про включення потенційних об’єктів  
оренди до Переліку другого типу 
 

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 28 серпня 2020 року № 1010, та враховуючи подані заяви, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення разом з обладнанням 
(перелік обладнання визначається згідно з довідкою балансоутримувача), розташоване за 
адресою: м. Олександрія, вул. Скіфська, 10, загальною площею 72,0 кв.м, яке перебуває на 
балансі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 19 - дошкільний навчальний заклад ⹂Лісова казка”» Олександрійської міської ради, з 
наступними умовами: 

- потенційний орендар: товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо – 
комерційна фірма ⹂Оксамит”»; 

- строк оренди становить 1 (один) рік; 
- цільове призначення приміщення: для надання послуг з організації гарячого 

харчування дітей закладів освіти; 
- графік використання приміщення: з понеділка по п’ятницю з 6.00 години до 

14.00 години; 
- без права передачі в суборендне користування. 
2. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення разом з обладнанням 

(перелік обладнання визначається згідно з довідкою балансоутримувача), розташоване за 
адресою: м. Олександрія, вул. Діброви, 91, загальною площею 52,0 кв.м, яке перебуває на 
балансі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 19 - дошкільний навчальний заклад ⹂Лісова казка”» Олександрійської міської ради, з 
наступними умовами: 

- потенційний орендар: товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо – 
комерційна фірма ⹂Оксамит”»; 

- строк оренди становить 1 (один) рік; 
- цільове призначення приміщення: для надання послуг з організації гарячого 

харчування дітей закладів освіти; 
- графік використання приміщення: з понеділка по п’ятницю з 6.00 години до 

14.00 години; 
- без права передачі в суборендне користування. 
3. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення, розташоване за 

адресою: м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 1, загальною площею 611,1 кв.м, яке 
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перебуває на балансі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 
ім. М.Горького Олександрійської міської ради з наступними умовами: 

- потенційний орендар: громадська організація «Дитячо – юнацький футбольний клуб 
«Аметист - 2001» (здійснення діяльності громадського об’єднання фізкультурно – 
спортивної спрямованості, що є неприбутковою організацією); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців); 
- цільове призначення приміщення: для проведення учбово – тренувальних занять з 

футболу в позаурочний час; 
- графік використання приміщення: в період з 01 листопада по 31 березня: 
- вівторок з 16.00 години до 21.00 години; 
- середа з 19.30 години до 21.00 години; 
- четвер з 14.00 години до 19.00 години; 
- субота з 14.00 години до 19.00 години; 
-неділя з 13.00 години до 18.00 години; 
в період з 01 квітня по 31 жовтня - в останній четвер місяця з 15.30 години до 16.30 

години; 
- без права передачі в суборендне користування. 
4. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення, розташоване за 

адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 82, загальною площею 24,0 кв.м, яке перебуває 
на балансі навчально - виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад I-III 
ступенів № 9 - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради з наступними умовами: 

- потенційний орендар: фізична особа – підприємець Волошко Роман Сергійович 
(курси англійської мови); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців); 
- цільове призначення приміщення: для проведення курсів з англійської мови для учнів 

початкової школи; 
- графік використання приміщення: понеділок, середа, п’ятниця з 15.00 години до 19.00 

години. 
- без права передачі в суборендне користування. 
5. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення, розташоване за 

адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, загальною площею 51,0 кв.м, яке перебуває на 
балансі комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради з наступними умовами: 

- потенційний орендар: комунальне некомерційне підприємство «Олександрійська 
центральна районна лікарня Олександрійської міської ради» (розміщення лікарні); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців); 
- цільове призначення приміщення: для виконання гістологічних досліджень та 

розтинів; 
- графік використання приміщення: понеділок, середа, п’ятниця з 15.00 години до 19.00 

години. 
- без права передачі в суборендне користування. 
6. Управлінню приватизації, оренди майна та землі Олександрійської міської ради 

опублікувати на сайті Олександрійської міської ради заяви про включення вищевказаних 
об’єктів до відповідного Переліку. 

 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


