
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ __________ 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого  
комітету від 29.07.2021 № 614 «Про внесення  
змін до договору оренди частки нежитлових  
будівель та споруд від 21.05.2021 № 21» 
 

Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», пункту 124 
Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, 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 технічну помилку, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 29.07.2021 № 614 «Про 
внесення змін до договору оренди частки нежитлових будівель та споруд від 21.05.2021 
№ 21» в частині уточнення площі приміщення, та викласти в такій редакції, а саме:  

«Змінити площу нежитлового будинку (літ. А) з 176,8 кв.м на 199,1 кв.м шляхом 
приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу і доступ 
до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, що знаходиться за адресою: 
м. Олександрія, вул. Шевченка, 74.  

Збільшити загальну площу об’єкта оренди шляхом приєднання нежитлової будівлі 
(літ. Б) загальною площею 48,0 кв.м, вбиральні (літ. Г) загальною площею 3,18 кв.м, 
замощення (літ. І), огорожа № 1,2. 

Визначити, що загальна площа об’єкта оренди, розташованого за адресою: 
м. Олександрія, вул. Шевченка, 74, становить 250,28 кв.м.». 

 
2. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради в місячний термін 

після прийняття даного рішення внести доповнення до договору оренди відповідно до 
пункту 1 даного рішення. 

 
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 


