
 
 

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, розташоване за 
адресою: м. Олександрія, вул. Козацька, 86, загальною площею 900,75 кв.м, яке перебуває на 
балансовому обліку комунального підприємства «Дитяча міська лікарня» з наступними 
умовами: 

- потенційний орендар: комунальне підприємство «Центр первинної медико – 
санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради (рішенням міської ради 
від 03.07.2020 № 977 «Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі 
послуги населенню» визначено КП «Центр первинної медико – санітарної допомоги 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради орендарем, який надає соціально – важливі 
послуги); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців); 
- цільове призначення приміщення: для здійснення медичної практики; 
- без права передачі в суборендне користування. 
2. Включити до Переліку другого типу нежитлове приміщення, розташоване за 

адресою: м. Олександрія, сел. Олександрійське, вул. Миру, 5, загальною площею 102,5 кв.м, 
яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «Центр первинної медико 
– санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради з наступними 
умовами: 

- потенційний орендар: комунальне підприємство «Центральна міська лікарня 
м. Олександрії» Олександрійської міської ради (рішенням міської ради від 03.07.2020 № 977 
«Про визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
визначено КП «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
орендарем, який надає соціально – важливі послуги); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців); 
- цільове призначення приміщення: для здійснення медичної практики; 
- без права передачі в суборендне користування. 

3. 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 


