
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2021 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», 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, 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, вул. Софіївська, 28, загальною 
площею 43,9 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку Будинку дитячої та юнацької 
творчості Олександрійської міської ради. 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
19.07.2010 № 46 з фізичною особою – підприємцем САМОЛИГОЮ Мариною Анатоліївною 
або укладений з новим орендарем на нежитлове приміщення загальною площею 43,9 кв.м, 
що знаходиться за адресою: м. Олександрія, вул. Софіївська, 28, за графіком: понеділок, 
середа, п’ятниця з 18.00 години до 19.00 години. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, загальною 
площею 29,5 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради. 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
06.08.2009 № 38/63 з фізичною особою – підприємцем БАРАНИКОМ Віктором Івановичем 
або укладений з новим орендарем на нежитлове приміщення загальною площею 29,5 кв.м, 
що знаходиться за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, за графіком: понеділок, 
середа, п’ятниця з 17.40 години до 18.40 години. 

3. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Першотравнева, 9, загальною 
площею 209,7 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства 
«Будинок побуту». 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
13.07.2009 № 125/55 з товариством з обмеженою відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ «РОСИНКА» або укладений з новим орендарем на 
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нежитлове приміщення загальною площею 209,7 кв.м, що знаходиться за адресою: 
м. Олександрія, вул. Першотравнева 9. 

4. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
підвальне приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Перспективна, 9, 
загальною площею 60,4 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп». 

Оголосити аукціон, за результатами якого може бути продовжений договір оренди від 
04.07.2002 № 66 з фізичною особою – підприємцем ГОНЧАРЕНКОМ Костянтином 
Одорійовичем або укладений з новим орендарем на нежитлове підвальне приміщення 
загальною площею 60,4 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Олександрія, 
вул. Перспективна, 9. 

 
5. 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 


