
 
 

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 звернення, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлове приміщення, 
розташоване за адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 59, загальною площею 
114,64 кв.м, яке перебуває на балансі управління справами Олександрійської міської ради, з 
наступними умовами: 

- потенційний орендар: головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області 
(розміщення організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного бюджету); 

- строк оренди становить 1 рік; 
- цільове призначення нерухомого майна: для розміщення управління та відділу № 1 в 

Олександрійському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 
області. 

 
2. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлове приміщення, 

розташоване за адресою: м. Олександрія, с. Марто - Іванівка, вул. Самохвалова, 24, 
загальною площею 29,75 кв.м, яке перебуває на балансі комунального підприємства «Центр 
первинної медико – санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради, з 
наступними умовами: 

- потенційний орендар: акціонерне товариство «Укрпошта» (рішенням 
Олександрійської міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення переліку орендарів, що 
надають соціально важливі послуги населенню» визначено АТ «Укрпошта» орендарем, який 
надає соціально важливі послуги); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців; 
- цільове призначення нерухомого майна: для розміщення відділення поштового 

зв’язку; 
- графік використання нерухомого майна: середа з 09 години 40 хвилин до 10 години 40 

хвилин, субота з 08 години 10 хвилин до 09 години 10 хвилин. 
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3. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлове приміщення, 
розташоване за адресою: м. Олександрія, с. Звенигородка, вул. Центральна, 7, загальною 
площею 57,8 кв.м, яке перебуває на балансі управління справами Олександрійської міської 
ради, з наступними умовами: 

- потенційний орендар: акціонерне товариство «Укрпошта» (рішенням 
Олександрійської міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення переліку орендарів, що 
надають соціально важливі послуги населенню» визначено АТ «Укрпошта» орендарем, який 
надає соціально важливі послуги); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців; 
- цільове призначення нерухомого майна: для розміщення відділення поштового 

зв’язку; 
- графік використання нерухомого майна: середа з 09 години 40 хвилин до 10 години 40 

хвилин, субота з 08 години 10 хвилин до 09 години 10 хвилин. 
4. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлове приміщення, 

розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 66, загальною площею 40,7 кв.м, 
яке перебуває на балансі управління культури і туризму Олександрійської міської ради, з 
наступними умовами: 

- потенційний орендар: територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії; 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців; 
- цільове призначення нерухомого майна: для зберігання службового автомобіля. 
5. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлове приміщення, 

розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Знам’янська, 1, загальною площею 64,8 кв.м, 
яке перебуває на балансі загальноосвітнього навчального закладу І – ІІІ ступенів № 6 
Олександрійської міської ради, з наступними умовами: 

- потенційний орендар: громадська організація «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
СПОРТИВНИЙ КЛУБ «СПАРТА-17» (здійснення діяльності громадського об’єднання 
фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковою організацією); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців; 
- цільове призначення нерухомого майна: для поведення занять з кіокушункай карате; 
- графік використання нерухомого майна: понеділок, середа, п’ятниця з 16.00 години до 

17.00 години. 
6. Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – нежитлову будівлю з 

господарськими будівлями, розташовані за адресою: м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 
12, загальною площею 470,76 кв.м, які перебувають на балансі управління освіти 
Олександрійської міської ради, з наступними умовами: 

- потенційний орендар: благодійна організація «Благодійний фонд «Центр соціальної 
допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися без батьківської опіки» 
(розміщення реабілітаційної установи); 

- строк оренди становить 2 роки 11 місяців; 
- цільове призначення нерухомого майна: для розміщення благодійного центру. 
 
7. 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 


