
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
___21.07.2021________ 

 
 

Про включення до Переліку першого типу 
комунального майна, що підлягає передачі 
в оренду на аукціоні 

 
З метою раціонального 

міської територіальної громади, в
державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Мі
03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
рішення Лиманської міської ради від 16.07.2020 № 7/82
представницького органу Лиманської об’єднаної територіальної громади»,  керуючись 
статтею 40, ч.5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради
 

ВИРІШИВ: 
 
1. Включити до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

Лиманської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренд
проведенням аукціону наступне нерухоме майно:

1.1. Нежитлове приміщення котельні Зарічненської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області за адресою: смт. Зарічне, 
майдан ім. Гагаріна Ю. № 3, Лиманського району, Донецьк

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької 
області (Діденко) здійснити відповідні дії щодо оренди комунального майна 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти н
голови Афоніна Ю.А.  
 
 
 
 
Секретар міської ради 
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

________       
м. Лиман 

Про включення до Переліку першого типу 
комунального майна, що підлягає передачі 

З метою раціонального використання майна комунальної власності Лиманської 
міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Мі

Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
рішення Лиманської міської ради від 16.07.2020 № 7/82-
представницького органу Лиманської об’єднаної територіальної громади»,  керуючись 

ю 40, ч.5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 

Включити до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 
Лиманської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренд
проведенням аукціону наступне нерухоме майно: 

Нежитлове приміщення котельні Зарічненської загальноосвітньої школи 
ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області за адресою: смт. Зарічне, 

майдан ім. Гагаріна Ю. № 3, Лиманського району, Донецької області.
Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької 

області (Діденко) здійснити відповідні дії щодо оренди комунального майна 
відповідно до вимог чинного законодавства України.  

Контроль за виконанням даного рішення покласти н

       

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   №____311____ 

використання майна комунальної власності Лиманської 
ідповідно до Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

Деякі питання оренди державного та комунального майна», 
-5584 «Про визначення 

представницького органу Лиманської об’єднаної територіальної громади»,  керуючись 
ю 40, ч.5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Включити до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 
Лиманської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду з 

Нежитлове приміщення котельні Зарічненської загальноосвітньої школи 
ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області за адресою: смт. Зарічне, 

ої області. 
Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради Донецької 

області (Діденко) здійснити відповідні дії щодо оренди комунального майна 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

      Н.В. Ляшко 


