
 

 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про звільнення від орендної плати у зв’язку  
з введенням воєнного стану в Україні 
  

Відповідно до ст. 26, п. 1 ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», пп. 4 п. 1 постанови 
Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та 
комунального майна у період воєнного стану», враховуючи подане звернення,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: м. Олександрія, просп. Соборний, 87, загальною площею 157,9 кв.м, 
розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається орендарям за 
договорами оренди державного майна. 

 
2) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: м. Олександрія, пров. Борі Бєлого, 6, загальною площею 53,3 кв.м, 
розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається орендарям за 
договорами оренди державного майна. 

 
3) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: сел. Олександрійське, вул. Павла Кравченка, 17, загальною площею 
137,8 кв.м, розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається 
орендарям за договорами оренди державного майна. 

 
4) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: м. Олександрія, Покровська площа, 11, загальною площею 
129,5 кв.м, розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається 
орендарям за договорами оренди державного майна. 

 
5) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: м. Олександрія, вул. Олексія Скічка, 49, загальною площею 
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65,8 кв.м, розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається 
орендарям за договорами оренди державного майна. 

 
6) Відмовити акціонерному товариству «УКРПОШТА» у звільненні на період дії 

воєнного стану від сплати 50 відсотків орендної плати за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого адресою: м. Олександрія, вул. Сидоренка, 6, загальною площею 124,9 кв.м, 
розміщення відділення поштового зв’язку, у зв’язку з тим, що пільга надається орендарям за 
договорами оренди державного майна. 

 
7) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

з питань приватизації майна, житла, землі та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 

 
2. Контроль за виконанням даного 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 
 
 
 


