
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про включення потенційних об’єктів  
оренди до Переліку першого 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 звернення, 
 
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. Козацька, 86, загальною площею 
27,3 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства «Дитяча міська 
лікарня» Олександрійської міської ради, цільове використання: для здійснення медичної 
практики за графіком: субота з 8.00 години до 12.00 години. 

2. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Юрія Осмоловського, 3, 
загальною площею 496,8 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку управління освіти 
Олександрійської міської ради, цільове використання: для проведення занять зі спорту за 
графіком: вівторок з 18.30 години до 19.30 години, четвер з 18.30 години до 20.00 години, 
неділя з 15.00 години до 16.30 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 36,9 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства 
«Будинок побуту», цільове використання: для комерційної діяльності. 

4. Включити потенційний об’єкт оренди до Переліку першого типу, а саме: нежитлове 
приміщення, розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 57, загальною 
площею 10,0 кв.м, яке перебуває на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок», цільове використання: для комерційної діяльності. 

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 


