
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від ___ __________ 2022 року №  

м. Олександрія 
 
Про оренду нежитлових будівель 
та споруд за адресою: м. Олександрія, 
вул. Шевченка, 74 
 

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 довідку інженера з інвентаризації 
нерухомого майна Ярюхіної З.Д. від 06.07.2022 № 49/22 про виключення нежитлової будівлі 
«Літ.В» зі складу об’єкта нерухомого майна за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 74,  
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до договору оренди частки нежитлових будівель та споруд, 
посвідченого приватним нотаріусом Олександрійського міського нотаріального округу 
Кіровоградської області Стенюхіною І.В. 21.05.2021 за № 760, який укладений з товариством 
з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Вільне слово», а саме: 

- змінити назву договору виключивши слово «частки», та викласти її в такій редакції: 
«договір оренди нежитлових будівель та споруд»; 

- уточнити відомості про об’єкт оренди за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 74 з 
«22/25 часток нежитлових будівель та споруд» на «нежитлові будівлі та споруди»; 

- викласти склад об’єкта оренди в наступній редакції: нежитлова будівля (літ. А) 
площею 199,1 кв.м, нежитлова будівля (літ. Б), вбиральня (літ. Г), замощення (літ. І), 
огорожа № І, виключивши відомості про площу допоміжних споруд. 

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

після прийняття даного рішення внести зміни 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 


