
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                                         №________ 

м. Лиман 

 

 

Про схвалення проекту рішення міської 

ради “Про надання згоди на передачу з 

державної власності у власність 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади нерухомого майна за 

адресою: місто Лиман, вулиця 

Пушкіна, будинок 11А” 

 

Розглянувши проект рішення міської ради “Про надання згоди на 

передачу з державної власності у власність Лиманської об'єднаної 

територіальної громади нерухомого майна за адресою: місто Лиман, вулиця 

Пушкіна, будинок 11А”, керуючись п. 1, ч. 2 ст. 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проект рішення міської ради 

“Про надання згоди на передачу з державної власності у власність 

Лиманської об'єднаної територіальної громади нерухомого майна за адресою: 

місто Лиман, вулиця Пушкіна, будинок 11А”. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Муравльову О.М. 

 

 

Міський голова                                                                      П.Ф. Цимідан  

 

 

 

 



проект 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

                                                                                                                  №              _ 

                                                                   м. Лиман 

 

Про надання згоди на передачу з 

державної власності у власність 

Лиманської об'єднаної 

територіальної громади 

нерухомого майна за адресою: 

місто Лиман, вулиця Пушкіна, 

будинок 11А 

 

Керуючись пунктом 51 частини 1 статті 26, статтею 60 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 7 Закону України "Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності", Законом 

України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", та з метою 

забезпечення оформлення процесу передачі нерухомого майна з державної 

власності у власність Лиманської об'єднаної громади, міська рада: 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на передачу з державної власності зі сфери управління 

Державної служби статистики України у власність Лиманської об'єднаної 

територіальної громади нерухомого майна, а саме: адміністративної будівлі, 

яка знаходиться за адресою Донецька область, місто Лиман, вулиця Пушкіна, 

будинок 11А, (реєстраційний номер 29092557) загальною площею 845,4 кв.м.  

2. У разі передачі зазначеного нерухомого майна, яке знаходиться за 

адресою Донецька область, місто Лиман, вулиця Пушкіна, будинок 11А, з 

державної власності у власність Лиманської об'єднаної територіальної 

громади використовувати його виключно за цільовим призначенням, а саме 

для забезпечення діяльності  Лиманської об'єднаної територіальної громади, 

у тому числі для розміщення виконавчих органів Лиманської міської ради, 

без можливості відчуження у приватну власність. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності 

(Гавриленко).  

 

 

Міський голова                                                                                П.Ф. Цимідан 

 


