
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(чотирнадцята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

16 грудня 2021 року 

 

Про прийняття до власності 

Лубенської територіальної громади  

69/100 частин нежитлової будівлі 

 

 Розглянувши заяву Литвяківського споживчого товариства,  

керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», ст.ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

міська рада в и р і ш и л а: 
 

 1. Прийняти безоплатно до власності Лубенської територіальної 

громади 69/100 частин нежитлової будівлі торгівельного комплексу площею 

862,9 м2, що складається з приміщення № 1 площею 6,5 м2, приміщення № 2 

площею 122,6 м2, приміщення № 3 площею 20,9 м2, приміщення № 4 площею 

1,6 м2, приміщення № 5 площею 1,7 м2 , приміщення № 6 площею 2,5 м2, 

приміщення № 7 площею 1,4 м2, приміщення № 8 площею 2,9 м2, 

приміщення № 9 площею 3,6 м2, приміщення № 10 площею 1,7  м2, 

приміщення № 11 площею 13,1 м2, приміщення № 12 площею 46,5 м2, 

приміщення № 13 площею 21,1 м2, приміщення № 14 площею 7,3 м2, 

приміщення № 15 площею 9,3 м2, приміщення № 16 площею 8,6 м2, 

приміщення № 17 площею 8,1 м2, приміщення № 19 площею 6,7 м2, 

приміщення № 20 площею 10,3 м2, приміщення № 36 площею 16,8 м2, 

приміщення №№ 42-54 другого поверху площею 537,7 м2, вартістю 

326230,00 (триста двадцять шість тисяч двісті тридцять) грн. 00 коп. з ПДВ, 

розташованої за адресою: вул. Миру, 5, с. Литвяки, Лубенський район, 

Полтавська область. 

2.  Приймання-передачу провести згідно з чинним законодавством. 

 3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Іващенко О.Г.). 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Бредун С.І. та постійні депутатські комісії з питань 

планування бюджету та фінансів, та з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та екології.  

Лубенський міський голова                                       Олександр ГРИЦАЄНКО 


