
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від __ _________ 2022 року  № ____ 

 
м. Олександрія 

 
Про вжиття заходів щодо повернення нежитлових  
приміщень блочно-модульних твердопаливних котелень 

 
Відповідно до пп. 1 п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку 
передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 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, враховуючи лист начальника управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради від 28.02.2022 вих. № 199/06, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради вжити заходів у 
позасудовому та/або судовому порядку щодо повернення об’єкта оренди, а саме: 
нежитлового приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 
48,75 кв.м., будівлі господарської споруди площею 31,5 кв.м та труби металевої для 
відводу димових газів, розміщеної на фундаменті 4 кв.м за адресою: м. Олександрія, 
просп. Соборний, 130, що знаходиться на балансовому обліку Олександрійського 
навчально – виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей) Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області, яке після закінчення терміну дії договору оренди 
нежитлових приміщень від 22.04.2016 № 5 ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» не повернуте. 

 
2. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради вжити заходів у 

позасудовому та/або судовому порядку щодо об’єкта оренди, а саме: нежитлового 
приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м, 
будівлі господарської споруди площею 31,5 кв. м. та труби металевої для відводу димових 
газів, розміщеної на фундаменті 4,0 кв. м. за адресою: м. Олександрія, вул. Івана 
Чиркіна, 19, що знаходиться на балансовому обліку навчально – виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів школа мистецтв» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області, яке після закінчення терміну дії 
договору оренди нежитлових приміщень від 22.04.2016 № 4 ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІД-СХІД-ЕНЕРГО» не повернуте.  

 



3. Управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради після повернення з 
орендного користування вищевказаного комунального майна подати на затвердження 
виконавчому комітету Олександрійської міської ради підписані сторонами акти прийому –
передачі: 

- нежитлового приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною 
площею 48,75 кв.м, будівлі господарської споруди площею 31,5 кв.м та труби металевої 
для відводу димових газів, розміщеної на фундаменті 4,0 кв.м за адресою: м. Олександрія, 
просп. Соборний, 130, Олександрійському навчально – виховному комплексу (ЗНЗ І-ІІ 
ступенів № 17-ліцей) Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

- нежитлового приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною 
площею 48,75 кв.м, будівлі господарської споруди площею 31,5 кв.м та труби металевої 
для відводу димових газів, розміщеної на фундаменті 4,0 кв.м за адресою: м. Олександрія, 
вул. Івана Чиркіна, 19, навчально – виховному об’єднанню «Олександрійська гімназія 
ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів школа мистецтв» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

 
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 
 

 

 


