
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
19.09.2018                                                                                                           № 299 

 м. Лиман 

Про надання  згоди на передачу в 

оренду комунального майна 
територіальної громади, яке 

знаходиться  
на балансі виконавчого комітету 

Лиманської  міської ради 

 

Розглянувши звернення начальника відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради Роменської Н.В. від 14.08.2018 № 01/01-237.3, № 01/01-237.2 від 

02.08.2018 № 01/01-232.3, звернення начальника відділу обліку та звітності, головного 

бухгалтера Манцевої Н.І. від 22.08.2018 № 474,475,476, щодо надання згоди на 

передачу в оренду приміщень за адресою с. Яцьківка, вул. Миру, 40 А,с. Закітне вул. 

Центральна, 2 А, с. Рідкодуб вул. Центральна, 108, звернення в.о. головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Лиманської міської ради Дьяченко В.В. від 14.08.2018 № 191 щодо 

зменшення орендної площі за адресою с. Рідкодуб вул. Центральна, 108, звернення 

Приватного акціонерного товариства “ВФ Україна” від 02.07.2018 щодо зменшення 

орендної площі покрівлі за адресою м. Лиман вул. Незалежності, 46 керуючись 

п.п.5.5, 5.7. п.5 Положення про оренду майна комунальної власності територіальної 

громади міста Лиман в новій редакції, затвердженого рішенням міської ради від 

30.04.2014 №6/32-2920, керуючись ст.30, ст.40 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. Надати згоду на передачу в оренду без проведення конкурсу відділу культури і 

туризму Лиманської міської ради строком до 31.12.2018р. нежитлових приміщень, а 

саме за адресами: 
1.1.  с. Рідкодуб,  вул. Центральна, 108 загальною площею 37,5м2 для розміщення 

Рідкодубівської бібліотеки — філії Лиманської центральної бібліотечної системи 
1.2. с. Закітне,  вул. Центральна, 21 А загальною площею 9,9м2 для розміщення 

Закітянської бібліотеки — філії Лиманської  центральної бібліотечної системи  
1.3. с. Яцьківка,  вул. Миру, 40 А загальною площею 26,7м2 для розміщення 

Яцьківської бібліотеки — філії Лиманської  центральної бібліотечної системи 
2. Надати згоду комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Лиманської міської ради на  зменшення орендної площї 

нежитлового приміщення за адресою  с. Рідкодуб вул. Центральна, 108 з 110,0м2 до 

46,9 м2 



3. Надати згоду Приватному акціонерному товариству “ВФ Україна” на внесення 

змін до договору в частині предмета оренди,відповідно до фактично займаної площі, а 

саме: частини даху загальною площею 25,0 м2 за адресою  м. Лиман вул. 

Незалежності, 46   
  4. Виконавчому комітету Лиманської міської ради здійснити всі необхідні заходи, 

передбачені діючим законодавством з метою передачі в оренду, майна зазначеного в 

п.1,2,3  цього рішення. 
   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



 


