
№ з/п
Адреса вільного 

нежилого приміщення

Форма 

власності

Загальна 

площа, м
2 Загальна характеристика приміщення

Назва структури, яка надає 

інформацію про вільні 

приміщення, її контактні дані

1 2 3 4 5

1

с. Брусівка, вул. Степова, 2

комунальна

54,00

будівля колишнього ФАПу, приміщення потребує 

капітального ремонту, відсутнє опалення, 

електроенергія, водопостачання

2

с. Брусівка, вул. Степова, 1

комунальна

421,00

приміщення недіючого дитячого садка, потребує 

капітального ремонту, відсутнє опалення, 

електроенергія, водопосточання

3
с. Нижньобараниківка, 

вул. Степ України,1
комунальна

248,10

частина адміністративної будівлі, приміщеня 

потребує капітального ремонту

4
с. Кононівка, вул. 

Центральна, 18а
комунальна

602,00

приміщення недіючого дошкільного навчального 

закладу

5 с. Новоолександрівка, вул. 

Шкільна, 9

комунальна

646,00

приміщення потребує капітального ремонту; відсутнє 

опалення, електроенергія, водопосточання (будівля 

старої школи)

6

с. Плугатар, вул. Миру, 11

комунальна

98,00

кафе "Улибка"- комунікації відсутні; потребує 

капітального ремонту; металева конструкція; 

прибудова з білої селікатної цегли

7 с. Новоспасівка, вул. 

Жарінова, 2

комунальна

524,90

приміщення недіючого дитячого садка, комунікації 

відсутні, потребує капітального ремонту

8
смт. Біловодськ, вул. 

Петровського, 34 

комунальна

18,30

амбулаторія загальної практики-сімейної медицини 

(частина приміщення амбулаторії). Підключено до 

систем:  опалення, водопостачання, 

електропостачання

Комунальне неприбуткове 

підприємство «Центр первинної 

медико санітарної допомоги», тел. 

(066) 5672049 

9

смт. Біловодськ,

 вул. Центральна, 111 

 КЗ «Біловодський 

районний парк культури та 

відпочинку»

комунальна

33,40

об’єкт МАФ, прямокутна форма, з металу, 

централізоване електропостачання, не опалюється, 

водопостачання відсутнє

Відділ культури виконавчого 

комітету Біловодської селищної 

ради, тел. 0955661116

10
 92814, с. Брусівка, вул. 

Прилужна,
комунальна 623,35

Брусівська ЗОШ І-ІІ ступенів, непрацююча школа. 

Будівля школи, шкільна прибудова, підвали 2 шт

11
с. Семикозівка, вул. 

Уманського, 87 комунальна 529,21

Семикозівська школа. Не працююча школа. Будівля 

школи, будівля майстерні,сарай.

12
с. Семикозівка, вул. 

Уманського, 87а

комунальна 6,20
Котельня (шкільна котельна)

13
смт.Біловодськ, 

вул.Петровського,32
комунальна 1,00 Частина приміщення

14
смт.Біловодськ, 

вул.Петровського,32
комунальна 2,00 Частина приміщення

15
смт.Біловодськ, 

вул.Петровського,32
комунальна 60,00 Частина приміщення (аптека)

16
смт Марківка, вул. 

Єременка, 145
комунальна 611,00 КДНЗ № 2 стан задовільний

17
с.Розсохувате,  

вул.Матросова 21 
комунальна 462,00 загально-освітня школа, стан задовільний

18 с. Скородна комунальна 222,80 сільський клуб, стан задовільний 

19 с. Лимарівка комунальна 241,00 сільський клуб, стан задовільний 

20
смт Новопсков, пров. 

Історичний
комунальна 353,0

Адмінприміщення сумісно з 50-тиметровим тиром 

(потребує капітального ремонту)

21
смт Новопсков, вул. 

Первомайська
комунальна 36,0

Приміщення котельні (потребує капітального 

ремонту)

22
смт Новопсков, вул. 

Айдарська 13/1
комунальна 104,1

Нежитлове приміщення (потребує капітального 

ремонту)

23
с. Осинове, вул. 

Слобожанська 127 В
комунальна 130,0

Адміністративна будівля бібліотека (потребує 

капітального ремонту)

24 с. Макартетине комунальна 457,3
Будівля дитячого садка (потребує капітального 

ремонту) 

25
м. Старобільськ, вул. 

Руднєва, 6
 комунальна 44,1

не використовується, одноповерхова споруда, 

санітарно-технічний стан незадовільний,   потребує 

ремонту, опалення відсутнє

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

комунального майна виконавчого 

комітету Старобільської міської 

ради Луганської області

Наявність вільних нежилих приміщень державної та комунальної власності

у Старобільському районі станом на 01.11.2021р.

Марківська громада

Новопсковська громада

Старобільська громада

Біловодська громада

КПН «Біловодська багатопрофільна 

лікарня» Мележик Аліна (066) 

4614967

Біловодська селищна рада, 

Мірошник Світлана  Миколаївна, 

(06466) 2-02-85

Відділ освіти виконавчого комітету 

Біловодської селищної ради Гвоздік 

Микита Миколайович, (099) 

2104715

Відділ культури, начальник 

Стрижаченко Ольга Вікторівна, 066-

980-68-51

Відділ освіти, начальник Бородавка 

Анатолій Сергійович, 095-515-33-

74

Відділ  фінансово-господарського 

забезпечення Новопсковської 

селищної ради тел.(06463)2-18-40


