
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

28  березня  2019 року                                                                        № 26 

 

Про надання дозволу КП "Власівські мережі" 

укладання з ТОВ "ІНФІНІТІ ПЛЮС" договору  

оренди нерухомого майна комунальної  

власності територіальної громади смт Власівка  

 

 Розглянувши лист КП "Власівські мережі" від 27.03.2019 № 161 в особі 

директора МАТВІЙЦЯ В.В. про надання дозволу на укладення договору 

оренди нерухомого майна комунальної власності - приміщення по 

вул.Молодіжна, № 29, що знаходяться на балансі підприємства, копію газети 

"Світловодськ вечірній" від 14.02.2019 про оголошення конкурсу на право 

оренди нежитлового приміщення комунальної власності, копії Протоколів 

№ 2/2019 та № 3/2019 від 12.03.2019 засідання конкурсної комісії з питань 

проведення конкурсів на право укладення договорів оренди комунального 

майна смт Власівка, керуючись ст.29 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Законом України "Про оренду державного та 

комунального майна", Постановою КМУ від 31 серпня 2011 р. № 906 "Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного 

майна", ст.793 ст.794 Цивільного кодексу України, рішенням селищної ради від 

12.01.2005 р. № 415 "Про делегування повноважень", Положенням про порядок 

передачі в оренду майна комунальної власності громади смт Власівка, яке 

затверджене рішенням селищної ради від 29.05.2009 р. № 518 із змінами, 

Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що 

належить до комунальної власності територіальної громади селища Власівка, 

затвердженого рішенням селищної ради від 29.05.2009 р. № 519 із змінами, 

статутом КП "Власівські мережі", виконавчий комітет Власівської селищної 

ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити ПРОТОКОЛ № 2/2019 від 12.03.2019 року засідання 

конкурсної комісії з питань проведення конкурсів на право укладення договорів 

оренди комунального майна смт Власівка та визнати переможцем конкурсу у 

формі аукціону Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ  ПЛЮС". 



 

2. Надати дозвіл КП "Власівські мережі" укласти договір оренди 

нерухомого майна комунальної власності, що належить Власівській 

територіальній громаді, а саме: нежитлового приміщення загальною площею 

97 кв.м, розташованого за адресою: буд.№ 29, вул.Молодіжна, смт Власівка, 

м.Світловодськ, Кіровоградська область, з переможцем конкурсу Товариством з 

обмеженою відповідальністю "ІНФІНІТІ ПЛЮС" для розміщення офісу 

строком на 2 роки 6 місяців із запропонованим розміром орендної плати за 

1 (один) кв.м з ПДВ - 90,00 грн. 

 3. Зобов'язати КП «Власівські мережі»: 

3.1. Протягом трьох робочих днів після прийняття даного рішення 

направити ТОВ "ІНФІНІТІ ПЛЮС" рекомендованим листом проект договору 

оренди нерухомого майна. 

3.2. Передбачити в проекті договору оренди нежитлового приміщення 

внесення протягом 10 робочих днів від дати його укладення орендної плати не 

менш як за шість місяців.  

4. Зобов'язати ТОВ "ІНФІНІТІ ПЛЮС" протягом п’яти робочих днів після 

отримання проекту договору провернути підписаний проект договору оренди 

нерухомого майна орендодавцю. 

5. У разі порушення строку, зазначеного у пунктах 3, 4, дане рішення 

втрачає чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

КП "Власівські мережі" МАТВІЙЦЯ В.В.  

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.БАБАЧЕНКО 


