
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про продовження договору оренди 
 

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. Продовжити на 2 роки 11 місяців договір оренди від 26.09.2016 № 16 з благодійною 
організацією «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ШЛЯХ ДО ЖИТТЯ» на 
нежитлове приміщення загальною площею 12,9 кв.м, за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 9, кімната № 178, що знаходиться на балансі комунального 
підприємства «Будинок побуту», як таку, що включена до переліку орендарів, які надають 
соціально важливі послуги. 

 
2. Продовжити на 2 роки 11 місяців договір оренди від 29.09.2020 № 12 з 

комунальним підприємством «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» 
Олександрійської міської ради на нежитлове приміщення загальною площею 46,9 кв.м, за 
адресою: м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 4, що знаходиться на балансі комунального 
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради, як таке, що включене до переліку орендарів, які надають 
соціально важливі послуги. 

 
3. Продовжити на 2 роки 11 місяців договір оренди від 16.10.2018 № 21 з 

УПРАВЛІННЯМ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 
нежитлове приміщення загальною площею 1735,5 кв.м, за адресою: м. Олександрія, 
просп. Соборний, 100, що знаходиться на балансі комунального підприємства «Житлогосп», 
як таке, що згідно ст. 15 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» має право на 
отримання комунального майна без проведення аукціону. 

 
4. 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 


