
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

08 квітня 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 

Лубенського міського голови Бредун С.І.   

           
 

Лубенський міський голова       Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Лубенської міської ради  

від 08 квітня 2021 року 

 

 

Перелік другого типу 

об’єктів Лубенської територіальної громади що підлягають передачі  в 

оренду без проведення аукціону  
 

№ 

з/п 

Назва 

об’єкту 

Адреса Площа 

приміщення,  

кв. м 

Цільове призначення 

використання 

приміщення 

Примітка 

1.  Нежитлове 

приміщення  

м. Лубни, вул. 

Мистецька, 15 

6,8 Розміщення 

Профспілки 

Лубенської РОППО і 

НУ 

Знаходиться в 

оренді  

2. Нежитлове 

приміщення  

м. Лубни, вул. 

Г.Тютюнника, 19-А 

486,61 Розміщення закладів 

освіти 

Знаходиться в 

оренді  

3. Нежитлове 

приміщення 

с. Калайдинці, вул. 

Рубцова, 53 

266,79 Розміщення закладу 

дошкільної освіти 

Знаходиться в 

оренді  

4. Нежитлове 

приміщення 

с. Калайдинці, вул. 

Рубцова, 53 

497,23 Розміщення частини 

експозиції музею 

Знаходиться в 

оренді  

5. Нежитлове 

приміщення 

с. Снітин, вул. 

Шкільна, 3 

2037,60 Розміщення закладу 

дошкільної освіти та 

охорони здоров’я  

Знаходиться в 

оренді  

6. Нежитлове 

приміщення 

м. Лубни, вул. 

Г.Ляскіна, 2 

78,4 Розміщення 

громадської 

організації 

фізкультурно-

спортивної 

спрямованості 

Вільне  

7. Нежитлове 

приміщення 

с. Вовчик, 

вул.Іларіона  

Сухомлина, 55 

68,66 Розміщення центру 

соціального 

обслуговування 

Вільне  

 

 

 

Секретар міської ради                Маргарита КОМАРОВА 


