
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ _________ 2022 року №  

м. Олександрія 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету від 09.06.2022 № 286 «Про включення  
потенційного об’єкта 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 подане звернення, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 № 286 «Про 
включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу» щодо уточнення 
відомостей про об’єкт оренди та викласти його в редакції: 

«Включити до Переліку другого типу нерухоме майно – частину нежитлового 
приміщення, яке розташоване за адресою: м. Олександрія, вул. Скіфська, 2, загальною 
площею 121,65 кв.м (за рахунок нежитлового приміщення загальною площею 286,0 кв.м), а 
саме: кімн. № 3 площею 14,2 кв.м, кімн. № 4 площею 15,6 кв.м, кімн. № 5 площею 6,4 кв.м, 
кімн. № 6 площею 12,4 кв.м, кімн. № 7 площею 12,1 кв.м, кімн. № 8 площею 7,2 кв.м, 1/2 
частки кімн. № 9 площею 4,15 кв.м, кімн. № 16 площею 2,0 кв.м, кімн. № 17 площею 11,5 
кв.м, кімн. № 18 площею 8,8 кв.м, кімн. № 19 площею 27,3 кв.м, яке перебуває на балансі 
комунального підприємства «Чисте місто», з наступними умовами: 

- потенційний орендар: Державна установа «Центр пробації» (розміщення організацій, 
діяльність яких фінансується за рахунок державного бюджету); 

- строк оренди становить 25 років; 
- цільове призначення нерухомого майна: для розміщення Олександрійського 

районного відділу № 1 філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській 
області». 

 
2. 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 


