
              

       

Знам`янська міська рада Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 
Рішення 

 
від  12   листопада  2015 року                                                                        № 367 

 

м. Знам’янка 

 

Про  продовження  договорів  

оренди частин приміщень  

міського Палацу культури  

на 2016 рік  

 

 Розглянувши звернення начальника відділу культури і туризму Бабаєвої С.М.  про 

необхідність продовження договорів оренди частин приміщень міського Палацу культури, 

керуючись ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», виконавчий 

комітет Знам’янської міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл міському  Палацу культури в особі директора Кравцової Л.В. на 

продовження договорів оренди частин приміщень міського Палацу культури з орендарями 

на 2016 рік:    

- безбалансовим відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк», на приміщення, розташоване 

на першому поверсі,    загальною площею  53,7 кв.м     

- ПраТ «МТС Україна», з метою розміщення базового обладнання на даху,  

загальною площею 41, 7 кв.м;  

- ФОП Якимович В.А. на приміщення, розташоване на першому поверсі, загальною 

площею 56, 0 кв.м, з метою торгівлі промисловими товарами;  

- християнською церквою «Нове покоління» на приміщення кімнати № 1              

загальною площею 32, 6 кв.м  - використання погодинно, з  метою проведення 

богослужінь;          

- Християнською церквою «Двері життя» на приміщення «Камертон»           

загальною площею 140,2 кв.м – використання погодинно,  з метою проведення 

богослужінь;                                                                

- Кіровоградським обласним управлінням юстиції на приміщення                  

загальною площею 285,9 кв.м, з метою надання послуг реєстрації актів 

громадського стану;                                                                  

- приватним підприємцем Щуровим В.В. на приміщення загальною                   

площею 57,59 кв.м для утримання об’єкту торгівлі промисловими товарами;                                                                 

- філією закритого акціонерного товариства Київстар Дж. Ес. Ем. на приміщення 

загальною площею 8,3 кв.м, та 49 кв.м  на даху, з метою розміщення обладнання 

базової станції та антенно-фідерних пристроїв; 

- керівником клубу  бально-спортивного танцю «Фурор-Данс»  на приміщення 

«Камертон» загальною площею 140,2 кв.м – використання погодинно,  з метою 

проведення занять.        

 



 

                                                                                

2. Директору міського Палацу культури Кравцовій Л.В. укласти договори із 

вказаними орендарями на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 

орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг.   

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на начальника управління 

економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі Третьякову К.В. 

 

 

 

 

         Міський голова                                                            І. Крижановський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


