
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про звільнення від орендної плати 
на період локдауну 
  

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 6 
ст. 762 Цивільного кодексу України, Закону України «Про соціальну підтримку 
застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
(в частині щодо не нарахування та не сплати орендної плати за договорами оренди 
державного або комунального майна суб’єктами господарювання, діяльність яких була 
заборонена у цей період)  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити перелік суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у 
період локдауну з 08.01.2021 по 24.01.2021 (включно), з якими управлінням приватизації, 
оренди майна та землі міської ради укладено договори оренди комунального майна, згідно з 
додатком. 

 
2. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради та комунальному 

підприємству «Будинок побуту» провести перерахунок орендної плати відповідно до пункту 
1 даного рішення. 

 
3. Контроль за виконанням даного 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 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від __ лютого 2021 року № ____ 

 
Перелік  

суб’єктів господарювання, діяльність яких була заборонена у період локдауну 
з 08.01.2021 по 24.01.2021 (включно): 

 
№ 
п/п 

Орендар Адреса та площа Цільове 
використання 

Термін дії 
договору 
оренди 

І. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 
торговельного і побутового обслуговування населення: 

1. Фізична особа – 
підприємець 

Саєнко Любов 
Павлівна 

Просп. Соборний, 50, 
кімнати № 16 та № 17,  
площею 18,5 кв.м 

Розміщення ательє 05.04.2020 –  
04.04.2021  

2. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Авангард – 

Компані» 

Вул. Першотравнева, 9, 
кімната № 176, 
площею 10,1 кв.м  

Розміщення 
торгівельного 

об’єкту з оптової та 
роздрібної торгівлі 

поліграфічною 
продукцією, 

канцелярськими 
товарами 

06.12.2019 –  
05.05.2022  

3. Фізична особа – 
підприємець 

Ларіонов Віктор 
Анатолійович 

Вул. Першотравнева, 9, 
площею 22,1 кв.м 

Ювелірна 
майстерня 

10.07.2020 –  
09.07.2021  

4. Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«Підприємство 
надання послуг 

населенню 
«Росинка» 

Вул. Першотравнева, 9, 
площею 209,7 кв.м 

Розміщення 
пральні 

13.07.2020 –  
12.07.2021  

5. Фізична особа – 
підприємець 

Савінцев Сергій 
Володимирович 

Вул. 6 – го Грудня, 135, 
площею 22,4 кв.м 

Розміщення 
взуттєвої майстерні 

20.10.2020 –  
19.10.2021  

6. Фізична особа – 
підприємець 

Бадюлько 
Володимир 
Васильович 

Вул. Першотравнева, 55, 
площею 18,6 кв.м 

Розміщення 
майстерні по 
ремонту взуття 

10.05.2019 –  
10.04.2022  

7. Фізична особа – 
підприємець 

Бордюг Сергій 
Григорович 

Вул. Першотравнева, 9, 
площею 12,0 кв.м 

Розміщення 
майстерні по 
виготовленню 
ключів 

27.06.2018 – 
26.05.2021  

8. Фізична особа – 
підприємець 

Володько  

Вул. 6 – го Грудня, 138, 
площа 42,0 кв.м 

надання послуг  
населенню із 
ксерокопіювання – 

26.10.2018 –  
25.09.2021 р.р. 
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Олег Вікторович 10,0 кв.м; 
фотоательє –  
10,0 кв.м 

9. Фізична особа – 
підприємець 
Царьов Юрій 
Володимирович 

Вул. Ярмаркова, 57, 
площею 10,0 кв.м 

Торгівля 
непродовольчими 
товарами 

11.09.2018 – 
10.08.2021  

IІ. Приймання відвідувачів спортивними залами та фітнес – центрами 

1. Фізична особа – 
підприємець 

Четверня 
Олександр 
Сергійович 

Просп. Соборний, 68, 
площею 26,0 кв.м 

Розміщення фітнес 
- центру 

24.07.2019 –  
24.07.2024  

ІІІ. Відвідування закладів освіти будь – якої форми власності, крім дитячих садочків: 
1. Громадська 

організація 
«Патріотично – 
спортивний клуб 
«Захист» 

Вул. 40 років Перемоги, 8, 
площею 40,0 кв.м 
(ЗНЗ І – ІІІ ст. № 10) 

Проведення занять 
зі спортивного 
багатоборства 

15.02.2019 – 
14.01.2022  

2. Фізична особа – 
підприємець 
Слинько Сергій 
Олексійович 

Просп. Соборний, 130, 
площею 230,0 кв.м 
(ОНВК І – ІІ ст. № 17 – 
ліцей) 

Проведення занять 
з карате  

12.12.2019 –  
12.11.2022  
 

3. Мале 
підприємство 
«Неємія» 
німецько – 
українського 
фонду «Коло 
друзів Неємії» 

Вул. 6 – го Грудня, 97, 
площею 6,0 кв.м 
(НВК «Олександрійський 
колегіум») 

Торгівля 
хлібобулочними 
виробами 

29.04.2019 –  
28.04.2021  

4. Фізична особа – 
підприємець 
Яновський 
Андрій 
Миколайович 

Просп. Соборний, 130, 
площею 36,0 кв.м 
(ОНВК ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – 
ліцей) 

Проведення занять 
з англійської мови 

19.12.2020 – 
18.12.2021  

5. Фізична особа – 
підприємець 
Мироненко Олег 
Миколайович 

Просп. Соборнрий, 130,  
площею 6,8 кв.м 
(ОНВК ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – 
ліцей) 

Торгівля 
канцелярськими 
тварами 

30.09.2019 –  
29.09.2021 

6. Фізична особа – 
підприємець 
Самолига 
Марина 
Анатоліївна 

Вул. Софіївська, 28, 
площею 43,9 кв.м 
 

Проведення занять 
зі спорту та 
фізичної культури 

19.07.2020 –  
18.07.2021  

7. Фізична особа – 
підприємець  
Кузьменок 
Андрій 
Олександрович 

Просп. Соборний, 82, 
площею 60,0 кв.м 
(НВК «ЗНЗ I-III ступенів 
№ 9-спеціалізована 
школа») 

Для розміщення 
курсів іноземної 
мови «Шанс» 

02.06.2019 –  
01.05.2022  

8. Товариство з 
обмеженою 

Вул. Святомиколаївсь- 
ка, 1, площею 611,1 кв.м 

Проведення занять 
з футболу 

06.03.2020 – 
05.03.2021  
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відповідальністю  
«Науково – 
виробнича фірма 
«Агросвіт» 

(ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 2 
ім. М. Горького) 

9. Фізична особа – 
підприємець 
Волошко Роман 
Сергійович 

Просп. Соборний, 82, 
площею 24,0 кв.м 
(НВК «ЗНЗ I-III ступенів 
№ 9-спеціалізована 
школа») 

Проведення курсів 
з англійської мови 
для учнів 
початкової школи 

17.01.2020 – 
16.01.2021  

10. Олександрійська 
зразкова 
автомобільна 
школа 
товариства 
сприяння 
обороні України 

Просп. Соборний, 130, 
площею 32,0 кв.м 
(ОНВК ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 – 
ліцей) 

Проведення 
теоретичних занять 
з навчання водіїв 
транспортних 
засобів 

18.01.2020 –  
17.01.2021  

 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


