
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

18 лютого 2021 року 

 

Про включення до Переліку другого типу 

об’єктів Лубенської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону 

         

 

Керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 року, Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективного використання 

майна територіальної громади м. Лубни, 

міська рада  в и р і ш и л а: 

   

   1. Включити до Переліку другого типу об’єкти Лубенської 

територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону згідно додатку. 

2. Управлінню з питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (начальник Іващенко О.Г.) не 

пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття рішення опублікувати 

Перелік другого типу на офіційному вебсайті міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну                

депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів та заступника 

міського голови Бредун С.І.   

           
 

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області восьмого скликання 

від 18 лютого 2021 року 

 

 

Перелік другого типу 

об’єктів Лубенської територіальної громади що підлягають передачі  в 

оренду без проведення аукціону  
 

Орендодавець – Управління з питань комунального майна та земельних 

відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради 

 
№ 

з/п 

Назва об’єкту Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове 

призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1.  Нежитлове 

приміщення  

м. Лубни, вул. 

П’ятикопа, 26 

84,7 Розміщення Бюро 

судової медичної 

експертизи 

Знаходиться в 

оренді  

2. Гаражне 

приміщення  

м. Лубни, вул. 

П’ятикопа, 26 

22,75 Розміщення 

Лубенського шкірно-

венерологічного 

диспансеру 

Знаходиться в 

оренді  

3. Нежитлове 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Гагаріна, 20 

336,1 Розміщення ГТУЮ у 

Полтавській обл. 

(ДРАЦС) 

Знаходиться в 

оренді  

4. Нежитлове 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

788,7 Розміщення 

Лубенської міської 

станції юних техніків 

та натуралістів 

Знаходиться в 

оренді  

5. Нежитлове 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Монастирська, 

26 

231,1 Розміщення 

релігійної організації 

Знаходиться в 

оренді  

6. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

668,31 Розміщення закладу 

освіти (Медичне 

училище) 

Знаходяться в 

оренді  

7. Нежитлові 

приміщення  

м. Лубни, пл. 

Вокзальна, 7 

174,30 Розміщення 

бюджетної установи 

(ГТУЮ у 

Полтавській області) 

Знаходяться в 

оренді  

8. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

П’ятикопа, 1 

56,50 Розміщення закладу 

освіти (Медичне 

училище) 

Знаходяться в 

оренді  

9. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

82,50 Розміщення закладу 

освіти (Національний 

педагогічний 

університет ім. 

Знаходяться в 

оренді  



Драгоманова) 

10. Приміщення 

гаражів 

м. Лубни, вул. 

Монастирська, 

4А 

177,2 Розміщення ГУНП в 

Полтавській області 

Знаходяться в 

оренді  

11. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Монастирська, 

4А 

90,6 Розміщення ГУНП в 

Полтавській області 

Знаходяться в 

оренді  

12. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

794,0 Розміщення закладу 

освіти (ДЮКСОТ 

«Валтекс») 

Знаходяться в 

оренді  

13. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Тютюнника,

19А 

172,4 Розміщення 

бюджетної установи 

(Фінансове 

управління) 

Знаходяться в 

оренді  

14. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

208,24 Розміщення 

бюджетної установи 

(Управління 

культури і мистецтв) 

Знаходяться в 

оренді  

15. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

П’ятикопа, 26 

963,4 Розміщення закладу 

освіти (Медичне 

училище) 

Знаходяться в 

оренді  

16. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Монастирська,

4А 

199,1 Розміщення 

бюджетної установи 

(Управління ДМС 

України в 

Полтавській обл.) 

Знаходяться в 

оренді  

17. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 

16/27 

45,6 Розміщення 

бюджетної установи 

(Лубенська 

стоматологічна 

поліклініка) 

Знаходяться в 

оренді 

18. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 

16/27 

218,32 Розміщення 

бюджетної установи 

(КП Лубенська 

лікарня інтенсивного 

лікування) 

Знаходяться в 

оренді 

19. Нежитлові 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Л.Толстого, 

18-А 

13,8 Розміщення 

бюджетної установи 

(Управління охорони 

здоров’я ) 

Знаходяться в 

оренді 

20. Нежитлова 

будівля 

м. Лубни, вул. 

Мистецька, 3 

157,6 Розміщення 

релігійної організації 

(Релігійна громада 

Свіх Святих УПЦ 

Київського 

патріархату) 

Знаходиться в 

оренді 

21. Нежитлове 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Монастирська,

4А 

55,4 Розміщення 

бюджетної установи 

(ДУ Центр пробації) 

Знаходиться в 

оренді 

 

 

 

Секретар міської ради                Маргарита КОМАРОВА 



 

 
Пояснювальна записка до проекту рішення  

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

«Про включення до Переліку другого типу об’єктів Лубенської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону» 

  

1. Даний проект рішення розроблений на підставі Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» № 157-ІХ від 03.10.2019 року, Порядку передачі в 

оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна», ст.26, ст. 59, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна»; 

«Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад 

відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та 

розпорядження об’єктами права комунальної власності». 

 2. Мета прийняття даного рішення – ефективне використання майна територіальної 

громади м. Лубни відповідно до чинного законодавства України.  

 

 

 

Розробник проекту        Сергій БАЛКО 

 

 

 

 
 


