
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
десятої сесії восьмого скликання 

 
 
28 квітня 2021 року № 424 
 
Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 
Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути передане в оренду 

 
 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про оренду державного та комунального майна“, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та 
комунальної власності, з метою удосконалення процедури передачі в оренду 
комунального майна територіальної громади та підвищення ефективності його 
використання, міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити Перелік першого типу нерухомого майна комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути 
передане в оренду на аукціоні, згідно з Додатком 1. 

2. Затвердити Перелік другого типу нерухомого майна комунальної 
власності Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути 
передане в оренду без проведення аукціону, згідно з Додатком 2. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення шістдесят дев’ятої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 232 
„Про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яке може бути 
передане в оренду“. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку, підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 
 
 

Міський голова  А. СІМОНОВ 



Додаток 1 
рішення десятої сесії 
Пирятинської міської 
ради восьмого скликання 
28 квітня 2021 року № 424 

 
 
 

Перелік першого типу 
нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади, яке може бути передане в оренду на аукціоні 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
об’єкту 

Балансоутримувач Адреса об’єкту Загальна 
площа, 
кв.м. 

Цільове 
використання 

1 2 3 4 5 6 

1 Хореографічна 
зала 

Управління 
культури, туризму 

та охорони 
культурної 

спадщини міської 
ради 

вул. Соборна, 59, 
м. Пирятин 

152,3 Всі види цільового 
використання майна, 
які не заборонені 

чинним 
законодавством та не 

створюють 
шкідливих умов 
праці іншим 
користувачам 

2 Котельня КП „Каштан“ вул. Європейська, 4 Д, 
м. Пирятин 

65,7 Надання послуг із 
теплопостачання 
житлових будинків 

3 Кабінет Управління 
культури, туризму 

та охорони 
культурної 

спадщини міської 
ради 

вул. Соборна, 59, 
м. Пирятин 

12,4 Всі види цільового 
використання майна, 
які не заборонені 

чинним 
законодавством та не 

створюють 
шкідливих умов 
праці іншим 
користувачам 

4 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

20,7 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
5 Кабінет КП „Пирятинський 

ЦПМСД“ 
вул. Визволення, 5 

м. Пирятин 
16,3 Для надання 

стоматологічних 
послуг 

6 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

15,0 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
7 Кабінет КП „Пирятинський 

ЦПМСД“ 
вул. Визволення, 5 

м. Пирятин 
17,7 Для надання 

стоматологічних 
послуг 

8 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

10,3 Для надання 
стоматологічних 

послуг 



9 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

9,7 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
10 Кабінет КП „Пирятинський 

ЦПМСД“ 
вул. Визволення, 5 

м. Пирятин 
22,8 Для надання 

стоматологічних 
послуг 

11 2 суміжні 
кабінети 

КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

29,6 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
12 2 суміжні 

кабінети 
КП „Пирятинський 

ЦПМСД“ 
вул. Визволення, 5 

м. Пирятин 
25,0 Для надання 

стоматологічних 
послуг (дитячий 
стоматолог) 

13 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

15,4 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
14 Кабінет КП „Пирятинський 

ЦПМСД“ 
вул. Визволення, 5 

м. Пирятин 
16,1 Для надання 

стоматологічних 
послуг 

15 Кабінет КП „Пирятинський 
ЦПМСД“ 

вул. Визволення, 5 
м. Пирятин 

9,5 Для надання 
стоматологічних 

послуг 
16 Кабінет Виконавчий 

комітет 
Пирятинської 
міської ради 

площа Героїв 
Майдану, 2 
м.Пирятин 

15,9 Всі види цільового 
використання майна, 
які не заборонені 

чинним 
законодавством та не 

створюють 
шкідливих умов 
праці іншим 
користувачам 

17 Кабінет Виконавчий 
комітет 

Пирятинської 
міської ради 

площа Героїв 
Майдану, 2  
м.Пирятин 

16,8 Всі види цільового 
використання майна, 
які не заборонені 

чинним 
законодавством та не 

створюють 
шкідливих умов 
праці іншим 
користувачам 

 
 
Секретар міської ради С.Г. Пазюк 
 



Додаток 2 
рішення десятої сесії 
Пирятинської міської 
ради восьмого скликання 
28 квітня 2021 року № 424 

 
Перелік другого типу 

нерухомого майна комунальної власності Пирятинської міської 
територіальної громади, яке може бути передане в оренду без проведення 

аукціону 
 
№ 
з/п 

Найменування 
об’єкту 

Балансоутримувач Адреса об’єкту Загальна 
площа, 
кв.м. 

Цільове використання 

1 2 3 4 5 6 

1 Нежитлова 
будівля дитяча 
консультація та 
стоматологія 

Управління 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури, 
будівництва, ЖКГ 
та комунальної 
власності міської 

ради 

Вул. Соборна, 
29, м. Пирятин 

850,5 Для розміщення 
органів судової гілки 

влади 

2 Велика 
глядацька зала 

Управління 
культури, туризму 

та охорони 
культурної 

спадщини міської 
ради 

Вул. Соборна, 59, 
м. Пирятин 

643,2 Використання майна 
для організації та 

проведення науково-
практичних, 
культурних, 
мистецьких, 
громадських, 
суспільних та 

політичних заходів 
3 Клуб 

громадського 
діалогу 

Управління 
культури, туризму 

та охорони 
культурної 

спадщини міської 
ради 

Вул. Соборна, 59, 
м. Пирятин 

62,4; 
41,0; 
45,6 

Використання майна 
для організації та 

проведення науково-
практичних, 
культурних, 
мистецьких, 
громадських, 
суспільних та 

політичних заходів 
4 Зал для 

урочистостей 
Управління 

культури, туризму 
та охорони 
культурної 

спадщини міської 
ради 

Вул. Соборна, 59, 
м. Пирятин 

67,2 Використання майна 
для проведення 

урочистих церемоній 
(послуги РАЦС) 

5 Спортивний 
майданчик зі 
штучним 
покриттям 

Пирятинська ЗШ 
І-ІІІ ст. № 4 
Пирятинської 
міської ради 

Вул. Європейська, 
2, м. Пирятин 

924,0 Для проведення 
спортивних занять  

 
Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


