
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

16.02.2017                                                                                  № 7/24-1062
                                                                             м. Лиман

Про затвердження Програми 
приватизації (відчуження) майна
комунальної власності 
Лиманської ОТГ на 2017-2018 
роки

З  метою  дотримання  чинного  законодавства  України  з  питань  приватизації,
забезпечення  соціально-економічного  розвитку  та  запланованих  надходжень  до
міського  бюджету,  забезпечення  інформаційної  відкритості  процесу  приватизації
керуючись  Законами  України  «Про  приватизацію  державного  майна»,  “Про
приватизацію невеликих державних підприємств   (малу  приватизацію),   п.п.30  ч.1
ст.26,   ст.59,  ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  Програму  приватизації  (відчуження)  майна  комунальної

власності Лиманської ОТГ на 2017-2018 роки, ( додаток 1).
2. Затвердити Перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади,

що підлягають приватизації в 2017 році (додаток 2).
3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) у встановленому порядку

врахувати фінансування Програми та здійснювати видатки в межах асигнувань.
4.  Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійні  комісії з  питань

житлово-комунального господарства та комунальної власності (Свирид) та заступника
міського голови Драча Ю.А.

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан



                     Додаток 1 до рішення 
                                                                                                     міської ради 

                                                                                                           ____________№ ___

 Програма приватизації (відчуження) майна комунальної власності
Лиманської ОТГ на 2017-2018 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Програма приватизації комунального майна територіальної громади  на 2017-

2018  роки  (надалі  –  Програма)  розроблена  відповідно  до  Законів  України  «Про
приватизацію  державного  майна»,  «Про  приватизацію  невеликих  державних
підприємств (малу приватизацію)», «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно
з Методикою оцінки вартості майна, затвердженою Постановою КМУ від 10.12.2003р.
№1891.

Програма  приватизації  визначає  основні  цілі  та  порядок  її  проведення,
завдання,  способи  приватизації  комунального  майна  та  відповідні  організаційні
заходи щодо виконання цієї Програми.

1.1.Основною метою Програми є:
-  реалізація  права  територіальної  громади  міста  володіти,  ефективно

використовувати та розпоряджатися за своїм розсудом і в своїх інтересах майном;
-  залучення  до  приватизації  покупців,  які  мають  довгострокові  інтереси  у

розвитку підприємництва на території міста;
-  відкритість  та  прозорість  щодо приватизації  об’єктів  для  громади міста та

покупців;
- забезпечення надходження коштів до бюджету 
1.2.Основними завданнями Програми є:
-  сприяння  підвищенню  ефективності  діяльності  підприємств,  установ,

організацій (далі-підприємства) та створення конкурентного середовища;
- підвищення заінтересованості інвесторів до об’єктів приватизації;
-  забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
- забезпечення надходження коштів до бюджету 

1.3. Приватизація майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної 
громади (далі – комунального майна), здійснюється органами Лиманської міської 
ради, а саме:
-Відділом житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради
- юридичним відділом виконавчого комітету міської ради.
 

2. СУБ'ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Суб’єктами приватизації об’єктів комунальної власності є:
- продавець;
- покупці (їх представники);
Продавцем об'єктів приватизації є міська рада.
Покупцями об’єктів приватизації можуть бути:
- фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону

України «Про приватизацію державного майна»
- юридичні особи, що зареєструвалися на території України
- юридичні особи інших держав.
2.1.Приватизація  майна,  що  знаходиться  в  комунальної  власності



територіальної  громади  здійснюється  згідно  визначених переліків  приватизації,  які
затверджуються рішенням сесії.

2.2.Відділ  житлово-комунального  господарства  готує  проект  рішення  про
затвердження  переліку  об’єктів,  які  підлягають  приватизації,  та  способів  їх
приватизації.

Зазначене рішення приймається на  засіданні сесії  міської ради.
Зміни  та  доповнення  до  прийнятого  рішення  вносяться  виключно  рішенням

міської ради.
Після  затвердження  міською  радою  переліку  об’єктів,  які  підлягають

приватизації, відділ ЖКГ здійснює заходи щодо приватизації об'єктів  відповідно до
чинного законодавства.

Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації:
- юридичні особи, у майні яких частка державної або комунальної власності

перевищує 25 відсотків;
- органи державної влади і місцевого самоврядування;
- працівники державних та місцевих органів приватизації;

3. ОБ'ЄКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ

3.1.Об’єкти  приватизації  класифікуються  за  групами згідно   Закону  України
«Про приватизацію державного майна». Об’єктами малої приватизації комунального
майна територіальної громади міста Лиман є об’єкти приватизації,  що належать до
груп А, Д і Ж. 

Група А – окреме індивідуально визначене майно, будівлі, споруди та нежитлові
приміщення (в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані).

Група Д – об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, у тому
числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

Група Ж – об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із
земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що
не підлягають приватизації.

До  об’єктів  соціально-культурного  призначення  належать  об’єкти  освіти,
охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, що знаходяться на
самостійних балансах, крім тих, які не використовувалися за прямим призначенням
протягом 3-х і більше років або виключені з відповідного переліку (установ освіти,
охорони здоров’я і т. і.), в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони
розташовані.

Об’єкти  приватизації,  що  належать  до  груп  А,  Д  і  Ж,  є  об’єктами  малої
приватизації. 

3.2.Приватизація  об’єктів  малої  приватизації  відповідно  до  вимог  Закону
України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»
з врахуванням особливостей, визначених цією Програмою, здійснюється способом:

-  викупу,  (викуп  застосовується  щодо  об’єктів  малої  приватизації,  які  не
продано  на  аукціоні,  за  конкурсом,  а  також у  разі,  якщо  право  покупця  на  викуп
об’єкта передбачено законодавчими актами);

- продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
(далі-конкурс), (продаж об’єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі
права  власності  покупцю,  який  запропонував  найвищу  ціну  та  взяв  зобов’язання
виконати умови конкурсу);



- продаж на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення
ціни),   (продаж  об’єктів  малої  приватизації  на  аукціоні  полягає  у  передачі  права
власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну).

3.3.При  приватизації  орендованого  майна  (будівлі,  споруди,  нежитлового
приміщення)  орендар  одержує  право  на  викуп  такого  майна,  якщо  орендарем  за
згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого
майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди,
в  розмірі  не  менш як  25  відсотків  вартості  майна,  за  яким воно  було  передано  в
оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для
цілей оренди майна.

3.4.Приватизація  об’єктів  групи  Д  –  об’єктів  незавершеного  будівництва
здійснюється способом:

- продажу на аукціоні, за конкурсом;
-  продажу  під  розбирання  (у  разі  відсутності  заяв  на  приватизацію  об’єкта

незавершеного  будівництва  для  продажу  на  аукціоні,  за  конкурсом  або  продажу
іншими  способами,  власник  може  прийняти  рішення  про  продаж  об’єкта
незавершеного  будівництва  під  розбирання;  продаж  об’єктів  незавершеного
будівництва під розбирання може бути визначений власником як самостійний спосіб
приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами.);

-  продажу шляхом викупу за наявності  одного покупця безпосередньо цьому
покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта.

3.5.Приватизація  об’єктів  групи  Ж  здійснюється з  урахуванням  таких
особливостей:

-  об’єкти  соціально-культурного  призначення,  які  не  функціонують  більше
трьох років або перебувають в аварійному стані,  можуть бути перепрофільовані на
підставі рішення міської ради;

-  підприємство  або  господарське  товариство,  яке  більше  ніж  п’ять  років
утримує за рахунок власних коштів у належному стані об’єкт соціально-культурного
призначення, має першочергове право на викуп такого об’єкта

Не  підлягають  приватизації  (відчуженню)  такі  об'єкти  комунальної
власності:
- Комунальне майно та нежитлові приміщення, які використовують у своїй діяльності
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
- Об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення
культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей:
-Об’єкти культури, мистецтва, парки.
- Об’єкти освіти, фізичної культури, спорту, дитячо – підліткові клуби за місцем
проживання, які фінансуються з місцевого бюджету.
- Об’єкти, які відносяться до системи соціального захисту населення.
- Архіви.
- Об’єкти охорони здоров’я, їх підрозділи.
- Об’єкти, які забезпечують життєдіяльність міста в цілому:
- Об’єкти, які відносяться до сфери житлово – комунального господарства.
- Об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міста, включаючи мережі, 
споруди,устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а 
також відведенням і очищенням стічних вод.

- Кладовища.



 Підготовка до приватизації.
4.1. Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 
готує і вносить на розгляд Лиманської міської ради перелік об'єктів права комунальної
власності територіальної громади міста Лиман, що підлягають приватизації з 
визначенням способу та умов їх приватизації (далі - перелік об’єктів приватизації).
У разі необхідності протягом року до переліку об’єктів приватизації можуть 
вноситися зміни і доповнення, що затверджуються рішенням Лиманської міської ради.
Лиманської міською радою за поданням Відділу житлово-комунального господарства 
затверджується перелік об'єктів права комунальної власності, що не підлягають 
приватизації.
4.3. Покупці подають до Лиманської міської ради заяву про включення об'єкта до 
Переліку об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста, що 
підлягають приватизації.
4.4. Розмір плати за подання заяви складає 50% розміру неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян. Плата надходить до міського бюджету м.Лиман  на відповідний 
рахунок.
4.5. Інформація про включення об'єкта до переліку об’єктів приватизації публікується 
у місцевій пресі в 15-денний термін з моменту ухвалення відповідного рішення 
Лиманською міською радою.
4.6. Строк проведення приватизації об'єкта  не повинен перевищувати двох років з 
моменту прийняття рішення про його приватизацію

 Підготовка до викупу об'єктів приватизації
5.1  При  приватизації  орендованого  майна  (будівлі,  споруди,  нежитлового

приміщення)  орендар  одержує  право  на  викуп  такого  майна,  якщо  орендарем  за
згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого
майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди,
в  розмірі  не  менш як  25  відсотків  вартості  майна,  за  яким воно  було  передано  в
оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом господарювання для
цілей оренди майна.

 Підготовка до продажу об'єктів приватизації
6.1. Підготовка до продажу об'єкта приватизації починається з публікації у місцевих 
ЗМІ переліку об’єктів, що підлягають приватизації, затвердженого рішенням 
Лиманської  міської ради.
6.2.Відділом ЖКГ виконавчого комітету міської ради публікується у місцевих ЗМІ 
оголошення про проведення відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об'єктів приватизації шляхом конкурсу.
6.3. Конкурс проводиться не раніше ніж через 15 календарних днів з дати виходу 
публікації.
6.4. Вартість продажу об'єкта приватизації шляхом викупу, початкова вартість 
продажу об'єкта приватизації на аукціоні, або за конкурсом визначається на підставі 
незалежної оцінки вартості об'єкта.
6.5. Незалежна оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється оцінювачем, який 
здійснює оцінку згідно з законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності в Україні відповідно до Методики, затвердженої 
Кабінетом Міністрів України.
Оцінювач несе цивільно-правову відповідальність за обґрунтованість висновку щодо 



оцінки вартості об'єкта приватизації.
Оцінювач визначається на конкурсних засадах відповідно до діючого законодавства.
6.6. Оцінювач надає документи про вартість об'єкта приватизації до комісії з оцінки 
вартості об'єкта приватизації (далі - комісія). Комісія розглядає надані документи і в 
разі відсутності зауважень до роботи оцінювача, погоджує вартість продажу об'єкта 
приватизації шляхом викупу, початкову вартість продажу об'єкта приватизації на 
аукціоні та за конкурсом.
6.7. Комісія створюється розпорядженням міського голови. Головою комісії є 
заступник міського голови. До складу комісії включаються:
керівник підприємства (організації) балансоутримувача,
 начальник відділу житлово-комунального господарства,
 начальник відділу економічного розвитку та торгівлі
начальник юридичного відділу,
начальник фінансового управління міської ради 
депутат  міської ради,
секретар комісії - спеціаліст відділу 
6.8. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як 
2/3 складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів, при однаковій 
кількості голосів за і проти голос голови є вирішальним.
6.9. Результати відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної 
оцінки об'єктів приватизації шляхом конкурсу оформляються протоколом, який 
підписують усі члени комісії, що були присутні на засіданні.
6.10.Відділом ЖКГ готується розпорядження про визначення переможця конкурсного 
відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об'єктів 
приватизації.
6.11. Інформація про результати відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об'єктів приватизації шляхом конкурсу публікується у місцевих 
ЗМІ.
6.12.Строк підготовки об'єкта малої приватизації до продажу, крім об’єктів, набуття 
права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної 
власності, не повинен перевищувати двох місяців з дня прийняття рішення про 
включення його до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Особливості продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом
7.1. Продаж об’єктів приватизації (відчуження) на аукціоні, за конкурсом 
здійснюється відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)».
7.2 Відділом ЖКГ готується розпорядження про проведення аукціону з продажу 
об’єктів приватизації (відчуження).
7.3. Оголошення про проведення аукціону з продажу об’єктів приватизації 
(відчуження) публікується в місцевих ЗМІ.
7.4. Для реєстрації покупців, як учасників конкурсу, аукціону з продажу, покупці 
подають:
7.4.1. заяву про приватизацію (відчуження) 
Заява повинна містити:
- назву об'єкта малої приватизації, його місцезнаходження;
- запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.
Разом із заявою покупці - фізичні особи подають:



- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;
- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за 
придбаний об'єкт приватизації.

Покупці - юридичні особи подають:
- повну назву заявника та його юридичну адресу;
- прізвище, ім'я, по батькові керівника;
- номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких
здійснюватимуться розрахунки за придбаний об'єкт приватизації.
До заяви додаються:
- документ про внесення плати за подання заяви;
- нотаріально посвідчені копії установчих документів, що підтверджують
право юридичної особи бути покупцем;
- довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію).
7.4.2.  Сплачують  реєстраційні  внески  щодо  участі  у  конкурсі,  аукціоні  з  продажу
об'єктів  приватизації  (відчуження)  у  розмірі  одного  неоподаткованого  мінімуму
доходів громадян, які надходять на відповідний рахунок до міського бюджету.
7.5. Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви, якщо:
- відсутні необхідні документи, що подаються разом з пропозиціями
стосовно включення об’єкта до переліку;
- є законодавчо встановлене обмеження на приватизацію цього об’єкта
- не затверджено перелік обєктів.
7.6.  Відбір  покупців  за  конкурсом  здійснює  конкурсна  комісія,  що  створюється
розпорядження  міського  голови  відповідно  до  діючого  законодавства  України  про
приватизацію.
 Головою комісії є заступник міського голови. 
До складу комісії включаються керівники: 
начальник відділу житлово-комунального господарства,
 начальник відділу економічного розвитку та торгівлі
начальник юридичного відділу,
начальник фінансового управління міської ради 
 начальник відділу архітектури та містобудування; 
начальник відділу земельних ресурсів 

7.7. З метою здійснення контролю за порядком проведення аукціонів з продажу 
об'єктів приватизації (відчуження) розпорядженням затверджується спостережна рада 
у складі керівника підприємства (організації) балансоутримувача об'єкта, депутатів 
міської ради.
7.8. Результати конкурсу, аукціону оформлюються відповідними протоколами. 
Протокол проведення конкурсу підписується всіма членами конкурсної комісії. 
Протокол проведення аукціону підписується ліцитатором, покупцем і членами 
спостережної ради. Протоколи конкурсу, аукціону підписуються в триденний термін з 
моменту їх проведення.
7.9. Інформація про результати продажу об'єкта приватизації (відчуження) 
публікується у місцевій пресі протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу об'єкта.
7.10. Якщо об'єкт приватизації (відчуження) не продано на аукціоні, за конкурсом, у 



встановленому чинним законодавством порядку приймається рішення шляхом 
підготовки рішення про:
- повторний його продаж (можлива зміна умов продажу та експлуатації, у тому числі 
за методом зниження ціни);
- продаж шляхом викупу при наявності одного покупця.
            
Договірні відносини

8.1. Право власності на об'єкт приватизації (відчуження) підтверджується договором 
купівлі-продажу та актом приймання-передачі майна. Юридичним відділом 
укладається договір купівлі-продажу відповідно до чинного законодавства.   .
8.2. Договір купівлі-продажу об’єкта приватизації (відчуження) підлягає 
нотаріальному посвідченню та у випадках, передбачених законом, державної 
реєстрації.
8.3. Право власності на об’єкт приватизації (відчуження) переходить до покупця після 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, та підписання акту приймання-
передачі.
8.4. Договір куплі-продажу є підставою для внесення коштів у банківську установу на 
обумовлений договором рахунок як плату за придбаний об'єкт приватизації. 
   Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. У разі несплати коштів
протягом зазначеного строку покупець сплачує на користь державного органу 
приватизації неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати 
коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом наступних 
30 днів договір підлягає розірванню.
     У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта 
приватизації уповноважений представник органу приватизації і новий власник 
підписують акт передачі приватизованого об'єкта.

УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

9.1.Цільове використання об’єкту приватизації визначає:
- сесія міської ради;
- покупець (в межах чинного законодавства).
9.2.Покупець  утримує  об’єкт  в  належному  санітарно-технічному  стані  та

приймає  участь  в  оплаті  витрат  по  обслуговуванню  прибудинкової  території  та
інвентарних об’єктів (ремонт даху, мережі опалення, водопостачання, ремонт фасаду
та інше).

9.3.Покупець відшкодовує вартості робіт, пов’язані з продажем об’єкту, а саме: 
-  публікації  в  друкованих  засобах  масової  інформації  (щодо  приватизації

об’єкта);
- витрати пов’язані з проведенням аукціону;
- витрати пов’язані з укладанням договору-купівлі-продажу.
9.4.Нотаріальне  посвідчення  договору  купівлі-продажу  об’єкта  приватизації

здійснюється за рахунок покупця.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

10.1.Заходи, пов’язані з виконанням Програми, фінансуються з міського бюджету



і використовуються на:
- проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації;
-  оплату  послуг  організацій  та  осіб,  залучених  до  процесів  приватизації

(виготовлення технічної, реєстрацію права власності територіальної громади, оплата
послуг  суб’єктів   оціночної  діяльності  з  незалежної  оцінки  комунального  майна,
оплату ліцензованих організацій з виготовлення технічної документації на земельні
ділянки,  на  яких  знаходяться  об’єкти  приватизації  –  окремо  розміщені  будівлі  чи
споруди, проведення аукціонів та інші витрати);

- придбання канцтоварів (паперу, конвертів, бланків та інше).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ.

11.1.  З  метою  сприяння  процесу  приватизації  та  надходження  коштів  до
бюджету   протягом  строку  дії  цієї  Програми  у  межах  коштів  від  приватизації,
виділених на зазначені цілі, реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення
прозорості  приватизації  шляхом  опублікування  у  засобах  масової  інформації
інформації  про  оголошення  конкурсів  (торгів,  аукціонів),  умови  продажу  об’єктів
приватизації та інших відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо
приватизації відповідно до цієї Програми законодавства про інформацію.

11.2.Відділ ЖКГ публікує інформацію про приватизацію у строки та в порядку,
визначені законодавством.

11.3.Відділ ЖКГ сприяє формуванню попиту на об’єкти приватизації способом
підвищення  рівня  поінформованості  потенційних  покупців  через  оприлюднення  у
засобах масової інформації відповідних матеріалів щодо процесів приватизації.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ.

12.1.Контроль за виконанням цієї Програми здійснює міська рада.
12.2.Міська  рада  організовує  роботу  та  виконання  програми  шляхом

формування та затвердження переліків майна, що підлягають приватизації, внесення
змін та доповнень до переліків. 
Розроблено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу ЖКГ                                                                   О.М. Муравльова

Секретар міської ради Т.Ю Каракуц

                                                                                          
            



   Додаток 2 до рішення 
                                                                                                     міської ради 

                                                                                                           ____________№ ___

Перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади, що
підлягають приватизації в 2017 році

№ Найменування
об'єкту 

Адреса Площа
приватизації

(м2)

Спосіб
приватизації

1 Житловий будинок с. Зелена Долина вул. 
Центральна, 49

183,5 аукціон

2 Сарай с. Зелена Долина вул. 
Центральна, 49

45,3 аукціон

3 Будівля швидкої 
допомоги

Смт. Дробишеве вул. 
Державна, 108

170,1 аукціон

4 Житловий будинок м. Лиман вул. 
Київська, 23

68,4 аукціон

5 Нежитлова будівля м. Лиман вул. 
Петропавлівська, 75

185,5 аукціон

6 Житловий будинок м.Лиман вул. 
Челюскіна, 84 

31,4 аукціон

7 Житловий будинок м. Лиман вул.8 
Березня, 31

24,9 аукціон

8 Житловий будинок м. Лиман вул. 
Молодіжна, 23

41,1 аукціон

9 Житловий будинок м. Лиман вул. 
Сердюка, 70

31,4 викуп 
співвласника

10 Нежитлова будівля 
(колишня котельна 
колхозу “Леніна”)

м. Лиман вул. 
Підстепна, 26 Т

156,0 аукціон

11 Нежитлова будівля 
(колишня котельна)

с. Лозова,Лиманського
району

431,6 аукціон

12 Приміщення для 
роботи дільничного
інспектора

с. Крива Лука вул. 
Молодіжна, 12

73,3 аукціон

13 Будівля Комбінату 
Побутового 
обслуговування

Смт. Дробишеве вул. 
Державна, 96 Б

117,6 аукціон

14 Будівля клубу с. Лозове, вул. 
Шкільна, 42

164,2 аукціон

15 Приміщення 
гаражу

с. Яцьківка, вул. Миру,
41б

634,9 аукціон



16 Майстерня с. Яцьківка, вул. 
Свободи, 10 а

90,6 аукціон

17 Клуб с. Кримки  вул. 
Центральна, 29

125,2 викуп 

18 Сарай с. Кримки  вул. 
Центральна, 29

15,4 викуп 

Розроблено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу ЖКГ міської ради                                              О.М. Муравльова
Секретар міської ради Т.Ю Каракуц


