
 Проєкт вноситься  

селищним головою 

Тридцять шоста сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ____ ________ 2022 року                                                                    № __ 

 

смт Олександрівка 

 

Про  внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради                       
від 29 червня 2021 року №1029 «Про затвердження Переліків першого та 

другого типу об’єктів оренди майна комунальної власності 
Олександрівської селищної ради»  

 
Відповідно до ст. 26,29 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 червня 2020 року № 483, 

рішення тридцять другої сесії Олександрівської селищної ради восьмого 

скликання від 24 червня 2022 року №3908 «Про передачу майна комунального 

підприємства «Комсервіс» Олександрівської селищної ради», листа                       

КНП «Олександрівська лікарня» від 12 вересня 2022 року №471 та пропозицій 

балансоутримувачів майна комунальної власності Олександрівської селищної 

ради 

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення Олександрівської селищної ради від 29 червня 

2021 року №1029 «Про затвердження Переліків першого та другого типу 

об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної ради» 

(далі-рішення), а саме: 

в назві рішення, тексті рішення та додатках до рішення слова «комунальної 

власності Олександрівської селищної ради» замінити у всіх відмінках словами 

«комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади»;  

викласти в новій редакції додаток 1 до рішення «Перелік першого типу 

об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади, які підлягають передачі в оренду на електронному 

аукціоні» (додаток 1); 

викласти в новій редакції додаток 2 до рішення «Перелік другого типу 

об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без проведення 

електронного аукціону» (додаток 2). 

 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності 

Олександрівської селищної ради. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                   Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії Олександрівської  

селищної ради  

від ___________ 2022 року № ___ 

 

ПЕРЕЛІК 
першого типу об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної територіальної 

громади, які підлягають передачі в оренду на електронному аукціоні 
 

№ 

з/п 

Балансоутримувач 

об’єкта 

Назва 

об’єкта оренди 

 

Адреса  

місцезнаходження  

об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди

, кв.м. 

Характеристика 

об’єкта (загальний стан 

будівлі, проведення 

ремонту, наявність 

підключення 

енергосистем тощо) 

Пропозиції, 

щодо 

використання 

об’єкта оренди 

Стан об’єкта 

(вільний/орендується) 

1 2 3 4 5 6 7  

1 

КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля» 

Частина 

приміщення 

РБК 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Коцюбинського,2 

7,0 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі. 

 Стан приміщення 

задовільний 

Для 

розміщення 

банкомату 

Вільний 

(орендується по дату 

укладення договору з 

орендарем, який має право 

на передачу в оренду 

майна за результатами 

проведення електронного 

аукціону) 

2 

КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля» 

Частина 

приміщення 

РБК 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Коцюбинського,2 

25,0 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі 

 Стан приміщення 

задовільний. 

Для 

розміщення 

аптеки 

Вільний 

 (орендується по дату 

укладення договору з 

орендарем, який має право 

на передачу в оренду 

майна за результатами 

проведення електронного 

аукціону) 

 



2 

Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля» 

Частина 

приміщення 

РБК 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Коцюбинського,2 

18,0 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі. Стан 

приміщення задовільний. 

Для 

складського 

приміщення 

Вільний 

(орендується по дату 

укладення договору з 

орендарем, який має право 

на передачу в оренду 

майна за результатами 

проведення електронного 

аукціону) 

4 

КЗ «Центр 

культури та 

дозвілля» 

Частина 

приміщення 

РБК 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Коцюбинського,2 

35,0 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі. Стан 

приміщення задовільний 

Для торгівлі 

непродовольчи

ми товарами 

Орендується 

5 
КЗ «Центральна 

бібліотека» 

Частина 

приміщення 

бібліотеки для 

дорослих 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Незалежності 

України,58а 

15,0 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі. Стан 

приміщення задовільний. 

Для реалізації 

книг та 

канцелярських 

товарів 

Орендується по дату 

укладення договору з 

орендарем, який має право 

на передачу в оренду 

майна за результатами 

проведення електронного 

аукціону 

6 

КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького 

району 

Кіровоградської 

області 

Головний корпус 

(частина 

приміщення на 

першому поверсі 

знаходиться по 

ліву сторону 

вестибюлю 

лікувального 

корпусу 

по коридору 

фізіотерапевти-

чного 

відділення) 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт.Олександрівка 

вул.Шевченка, 57 

18,00 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води та 

каналізації відсутні, 

окремий 

електролічильник, діюча 

система обігріву 

Для 

розміщення 

аптечного 

пункту 

Орендується 

 

 

 



3 

Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького 

району 

Кіровоградської 

області 

Головний корпус 

(частина 

приміщення на 

першому поверсі 

знаходиться по 

ліву сторону 

вестибюлю) 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт.Олександрівка 

вул.Шевченка, 57 

25,00 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води та 

каналізації присутні, 

окремий 

електролічильник, діюча 

система обігріву 

Для 

розміщення 

аптечного 

пункту 

Орендується 

8 

КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького 

району 

Кіровоградської 

області 

Головний корпус 

(частина 

приміщення на 

першому поверсі 

знаходиться по 

праву сторону 

вестибюлю) 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт.Олександрівка 

вул.Шевченка, 57 

26,73 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води та 

каналізації відсутні, 

окремий 

електролічильник, діюча 

система обігріву 

Для реалізації 

продовольчих 

товарів 

Орендується 

 

9 

КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького 

району 

Кіровоградської 

області 

Поліклініка 

(частина 

приміщення 

(кабінету №35) 

на третьому 

поверсі 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт.Олександрівка 

вул.Шевченка, 57 

8,0 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води 

присутні, діюча система 

обігріву та 

електропостачання 

Для 

розміщення 

кабінету 

стоматолога 

Орендується 

 

10 

КНП 

«Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького 

району 

Кіровоградської 

області 

Котельня 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт.Олександрівка 

вул.Горького, 61 

354,53 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води 

присутні та каналізації 

відсутні, окремий 

електролічильник 

Для 

розміщення 

котельні 

Орендується 

 

 



4 

Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради                                            

ІІ поверх 

адміністративног

о приміщення  1 

(один) кабінет – 

№ 210 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

12,5 

задовільний, проведений 

ремонт, підключені 

електрика та газові 

конвектори 

Для 

розміщення 

офісів 

Вільний  

 

12 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради 

ІІ поверх 

адміністративног

о приміщення  1 

(один) кабінет – 

№ 202 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

15,0 

задовільний, проведений 

ремонт, підключені 

електрика та газові 

конвектори 

Для 

розміщення 

офісів 

Вільний 

13 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради 

ІІ поверх 

адміністративног

о приміщення  2 

(один) кабінет – 

№ 29 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

36,0 

задовільний, проведений 

ремонт, підключені 

електрика та газові 

конвектори, 

Для 

розміщення 

офісів 

Вільний 

 



5 

Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

14 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради 

ІІ поверх 

адміністративног

о приміщення  1 

(один) кабінет – 

№ 30 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

34,6 

задовільний, проведений 

ремонт, підключені 

електрика та газові 

конвектори, 

Для 

розміщення 

офісів 

Вільний 

15 

КП « Оберіг-Аква» 

Олександрівської 

селищної ради 

Частина  

нежитлового 

приміщення 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця  Вишнева,1д 

168,9 

Стан задовільний, 

наявність 

водопостачання, 

електрики, природного 

газу 

Для 

розміщення 

друкованих 

засобів масової 

інформації 

Орендується 

16 

КП « Оберіг-Аква» 

Олександрівської 

селищної ради 

Цілісно-

майновий 

комплекс 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця  Незалежності 

України,72 

144,0 

Стан задовільний, 

наявність 

водопостачання, 

електрики 

Для 

розміщення 

магазинів, 

складських 

приміщень 

Орендується 

17 

КП « Оберіг-Аква» 

Олександрівської 

селищної ради 

 

Нежитлове 

приміщення 

(дизельна 

станція) 

 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Володимирська, 27а 

34,3 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі. 

 Стан приміщення 

задовільний 

Для ведення 

підприємницьк

ої діяльності 

Орендується 

18 

КП « Оберіг-Аква» 

Олександрівської 

селищної ради 

Об’єкт 

нерухомості 

 (нежитлова 

будівля, очисні 

споруди) 

 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, вул. 

Гагаріна, 35б 

293,7 Потребує ремонту 

Для ведення 

підприємницьк

ої діяльності 

Вільний 

  

 



6 

Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 

КНП 

«Олександрівський 

центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги» 

Частина 

приміщення 

поліклінічного 

відділення 

27300, Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вулиця Шевченка,57, 

 

20,0 

 

Загальний стан 

задовільний, 

енергосистеми: 

водопостачання, 

водовідведення, 

електроенергія, 

теплопостачання. 

 

Для 

розміщення 

аптечного 

пункту 

Орендується 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії Олександрівської  

селищної ради  

від ___________ 2022 року № ___ 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 
другого типу об’єктів оренди майна комунальної власності Олександрівської селищної територіальної громади, 

які підлягають передачі в оренду без проведення електронного аукціону 
 

№ 

з/п 

Балансоутри-мувач 

об’єкта 
Назва об’єкта 

Адреса місцезнахо-

дження об’єкта 

Площа 

об’єкта, 

кв.м. 

Характеристика 

об’єкта (загальний стан 

будівлі, проведення 

ремонту, наявність 

підключення 

енергосистем тощо) 

Пропозиції, 

щодо 

використання 

об’єкта оренди 

Стан об’єкта 

(вільний/орендується) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
КЗ «Олександрівська  

дитяча музична школа» 
Частина приміщення 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район, 

смт Олександрівка, 

вул. Незалежності 

України,45 

85,6 

Нежитлове приміщення, 

підключено до 

електромережі та 

газопостачання. Стан 

приміщення 

задовільний. 

Для 

розміщення 

державних 

установ 

Орендується 

 

 



2 

Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Відділ освіти 

Олександрівської 

селищної ради 

Частина приміщення на 

третьому поверсі (спальний 

корпус) комунального 

закладу «Олександрівський 

ліцей №2» Олександрівської 

селищної ради 

Кропивницького району 

Кіровоградської області 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт Олександрівка,           

вул. Незалежності 

України, 89  

506,2 Задовільний стан 
Для надання 

освітніх послуг 
Орендується 

3 

КНП «Олександрівська 

лікарня» 

Кропивницького району 

Кіровоградської області 

Головний корпус (частина 

приміщення на першому 

поверсі) 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт.Олександрівка 

вул.Шевченка, 57 

 

39,2 

Стан будівлі 

задовільний, точки 

комунікації – води та 

каналізації присутні, 

електропостачання, 

діюча система обігріву 

Для 

лікувальних 

установ 

Орендується  

4 

Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради 

Житловий будинок  з 

прилеглими будівлями 

(гараж, сарай, погріб, туалет) 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт Олександрівка, 

вулиця Пушкіна,10а 

162,52 

Стан задовільний, 

проведений ремонт, 

електропостачання 

Для 

розміщення 

державних 

установ 

Орендується 

 

 

 



3 

Продовження додатка 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради                                            

Праве крило 1 поверху 8 

кабінетів №10, 11, 12, 14/1, 

15, 16, 14/2, 19, площа 

спільного користування 

19,62 кв.м (коридор та 

кімната гігієни) 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

175,3 

Стан задовільний, 

проведений ремонт,  

електропостачання,  

газові конвектори, 

кімната гігієни 

Для 

розміщення 

державних 

установ 

Вільний 

6 

Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради                                            

ліве крило І поверху 

адміністративного 

приміщення  2 (два) кабінети 

–  

№ 2, №3 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

40,9 

Стан задовільний, 

проведений ремонт, 

підключені електрика та 

газові конвектори 

Для 

розміщення 

державних 

установ 

Вільний 

7 

Відділ містобудування, 

архітектури, житлово-

комунального 

господарства та 

благоустрою                   

Олександрівської 

селищної ради                            

ліве крило ІІ поверху 

адміністративного 

приміщення  3 (три) кабінети 

–  

№ 27, №28, №49 та підсобне 

приміщення № 51 

 

27300, 

Кіровоградська 

область, 

Кропивницький район 

смт Олександрівка, 

вулиця Незалежності 

України,82 

60,8 

Стан задовільний, 

проведений ремонт, 

електропостачання та 

газові конвектори 

Для 

розміщення 

державних 

установ 

Вільний 

 

 

 

_____________________________________ 

 


