
 

УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від _________2022р.         № 

 

м. Мала Виска 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу  

об’єктів комунальної власності  Маловисківської  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду без проведення аукціону затвердженого  

рішенням сесії міської ради № 836 від 26.08.2021р.     

та затвердження його в новій редакції    

 

 З метою врегулювання правових, економічних та організаційних правовідносин, 

пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових правовідносин між орендодавцями 

та орендарями щодо використання майна, яке перебуває в комунальній власності 

територіальної громади в особі Маловисківської міської ради та керуючись  ст.ст. 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

оренду державного та комунального майна», Положенням про оренду майна 

Маловисківської міської територіальної громади затвердженого рішенням сесії міської 

ради № 836 від 26.08.2021р., Маловисківська міська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Переліку другого типу об’єктів комунального майна 

Маловисківської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону, виключивши з його переліку наступні об’єкти: 

1.1. Кіоск ярмарковий з утепленням та вмонтованою електропроводкою в кількості 

7 (сім) штук розміром 2,25м х 2,25м; 

1.2. Комплекс будівель загальною площею 15546 кв.м, що знаходиться за адресою 

пров. Професійний, 21-Б у місті Мала Виска; 

1.3. Комплекс нежитлових будівель загальною площею 133,5 кв.м, що знаходиться 

за адресою вул. Калинова, 26 у місті Мала Виска;  

1.4. Частина підвального приміщення багатоквартирного будинку площею 46,5 

кв.м, що знаходиться за адресою вул. Шевченка, 5 у місті Мала Виска;  

2. Затвердити в новій редакції у відповідності до внесених змін Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна Маловисківської територіальної громади для передачі 

майна в оренду без проведення аукціону згідно з додатком (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 

Міський голова         Юрій ГУЛЬДАС 



   

Додаток до проекту рішення 

міської  

ради 

 

 

 

Перелік другого типу 

об’єктів комунального майна Маловисківської  територіальної 

громади для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

  

 
№ 

п\п 

Назва об’єкту Адреса Цільове 

призначення 

використання 

майна 

Орендар  Примітка  

1 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Заповідне Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

2 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Вишневе Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

3 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Паліївка  Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

4 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Олександрівка  Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

5 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Первомайське Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

6 Приміщення для 

розміщення ФАП 

с.Краснопілка  Для надання 

долікарської 

медичної 

допомоги 

КНП 

«ЦПМСД» 

Знаходить

ся в оренді  

7 Частина 

приміщення 

Олександрівського 

старостату 

с. Олександрівка, 

вул. П. Кізіма, 2 

Надання 

соціально 

важливих 

послуг 

ПАТ 

«Укрпошта» 

Знаходить

ся в оренді  

8 Комплекс будівель   м. Мала Виска, вул. 

Центральна 

(Жовтнева), будинок 

76  

Адміністративн

а будівля    

Фінансове 

управління 

міської ради  

  загальна 

площа 

516,8 кв.м. 

9 Комплекс будівель   м.Мала Виска, вул. 

Шевченка,  58  

Адміністративн

а будівля    

Маловисківсь

кий 

військовий 

комісаріат  

 Загальна 

площа 

699,55 кв.м 

10 Комплекс будівель  

 

м.Мала Виска,  вул. 

Кондратюка, 24,  

Адміністративн

а будівля    

КП 

Маловисківсь

кий ЦНСП 

загальна 

площа 

411,5 кв.м. 



11 Комплекс будівель м.Мала Виска, вул. 

Центральна 

(Жовтнева), будинок 

49,  

Адміністративн

а будівля    

 - загальна 

площа  

556,3 кв.м. 

12 Майновий 

комплекс  

(двоповерхове 

приміщення)  

м. Мала Виска, вул. 

Центральна, 80,  

Адміністративн

а будівля    

Структурний 

підрозділ  

міської ради 

Загальна 

площа 

1193,4 

кв.м. 

13  Частина будівлі 

КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(Приміщення 

дитячої 

консультації) 

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64  

Надання 

медичної 

допомоги 

 загальна 

площа 

 150,9 кв.м 

14 Частина будівлі 

КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(кабінет 

№№10,21,22,24 

42) 

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

Надання 

медичної 

допомоги 

 загальна 

площа 

53,2 кв.м 

15  

Гараж  

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

Зберігання  

службового 

автомобіля 

 загальна 

площа 

94,5 кв.м 

16 Частина будівлі 

КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(кімната швидкої 

допомоги) 

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

Надання 

медичної 

допомоги 

 загальна 

площа 

15,37 кв.м.  

17 Частина будівлі 

КНП 

«Маловисківська 

лікарня» 

(коридор 

приймального 

відділення) 

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

  загальна 

площа 

4,5 кв.м. 

18  

Гараж  

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

Зберігання  

службового 

автомобіля 

 загальна 

площа 

126 кв.м 

19 Частина кімнати в 

підвальному 

приміщенні 

м. Мала Виска, вул. 

Шевченка, 64 

Зберігання  

лікарських 

засобів 

 загальна 

площа 

24,5 кв.м 

 

 

 

 

Секретар ради        Леся ПОСТОЛЮК 

 


