
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
                                                                                           №  

м. Лиман 

Про затвердження звітів про оцінку   

нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади та подовження договорів оренди 

без проведення аукціону  

 

Розглянувши звернення щодо продовження  терміну дії договорів оренди без 

проведення аукціону в. о. головного лікаря КНП “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Лиманської міської ради від 30.09.2020 № 5999-02-10 та 6000-02-10, 

начальника відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради від 

30.09.2020 № 5997-02-10, т.в.о. начальника служби у справах дітей Лиманської міської 

ради Донецької області від 30.09.2020 № 5998-02-10, заступника директора Державної 

установи Центр “Пробації” від 30.09.2020 № 6011-02-10, начальника управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 30.09.2020 № 6001-02-10, 

начальника східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 

від 30.09.2020 № 6010-02-10 та 5976-02-10, начальника відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради від 30.09.2020 № 6006-02-10, 6003-02-10, 6008-02-10, 6004-

02-10,  6002-02-10, 6007-02-10, в.о. директора лиманського міського центру соціальних 

служб від 30.09.2020 № 5996-02-10, директора КНП “Лиманська ЦРЛ” від 06.10.2020 

№ 6163-02-10, начальника відділу культури і туризму Лиманської міської ради від 

30.09.2020 № 6009-02-10, щодо зменшення площі орендованого приміщення на 11,6 

м2, відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, 

Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483, рішення Лиманської 

міської ради від 16.07.2020 року  № 7/82-5584 “Про визначення представницького 

органу Лиманської об’єднаної територіальної громади”, керуючись ст. 27, ч. 5 статті 

60, ст. 40 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити звіт незалежної оцінки нерухомого майна по об'єктам: 
1.1. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою 

Лиманський район, с. Рідкодуб, вул. Центральна, 108, площею 46,9 м2 у сумі 50000,00 

грн. (п’ятдесят тисяч гривень) 00 коп. 
1.2. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою 

Лиманський район, с. Коровій Яр, вул. Новоселів, 4, площею 60,4 м2 у сумі 65000,00 

грн. (шістдесят п’ять тисяч гривень) 00 коп. 
1.3. вбудоване приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Лиманської 



міської ради, що розташоване за адресою м. Лиман, вул. Незалежності, 46 площею 

17,4 м2 у сумі 60000,00 грн. (шістдесят тисяч гривень) 00 коп. 
1.4. вбудоване приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, що розташоване за адресою м. Лиман, вул. Незалежності, 46 площею 

40,6 м2 у сумі 170000,00 грн. (сто сімдесят тисяч гривень) 00 коп. 
1.5. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою        

м. Лиман Донецької області вул. Привокзальна, 9 площею 133,45 м2 у сумі 400000,00 

грн. (чотириста тисяч гривень) 00 коп. 
1.6. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою       

м. Лиман, вул. Привокзальна, 25 площею 79,55 м2 у сумі 270000,00 грн. (двісті 

сімдесят тисяч гривень) 00 коп. 
1.7. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою       

м. Лиман, вул. Привокзальна, 25 площею 295,65 м2 у сумі 506000,00 грн. (п’ятсот 

шість тисяч гривень) 00 коп. 
1.8. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою 

Лиманський район, с. Рідкодуб, вул. Центральна, 108, площею 37,5 м2 у сумі 52000,00 

грн. (п’ятдесят дві тисячі гривень) 00 коп. 
1.9. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою 

Лиманський район, с. Яцьківка, вул. Миру, 40, площею 9,2 м2 у сумі 13000,00 грн. 

(тринадцять тисяч гривень) 00 коп. 
1.10. вбудоване приміщення будівлі гуртожитку, що розташоване за адресою 

Лиманський район, с. Закітне, вул. Центральна, 21 А, площею 9,9 м2 у сумі 8000,00 

грн. (вісім тисяч гривень) 00 коп. 
1.11. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою 

Лиманський район, смт. Ямпіль, вул. Леваневського, 13, загальною площею 91,4 м2 у 

сумі 140000,00 грн. (сто сорок тисяч гривень) 00 коп. 
1.12. вбудоване приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою             

м. Лиман, вул. Привокзальна, 25, загальною площею 116,85 м2 у сумі 333000,00 грн. 

(триста тридцять три тисячі гривень) 00 коп. 
1.13. вбудоване приміщення нежитлової будівлі, що розташоване за адресою               

м. Лиман, вул. К. Гасієва, 36-а, загальною площею 262,9 м2 у сумі 626000,00 грн. 

(шістсот двадцять шість тисяч гривень) 00 коп. 
2. Подовжити договори оренди строком на 1 рік: 
2.1. Комунальному некомерційному підприємству “Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Лиманської міської ради на вбудоване приміщення 

адміністративної будівлі, а саме за адресами: 
- с. Коровій Яр, вул. Новоселів, 4, загальною площею 60,4 м2, для розміщення  

фельдшерського пункту 
- с. Рідкодуб, вул. Центральна, 108, загальною площею 46,9 м2, для розміщення 

фельдшерського пункту 
- м. Лиман, вул. К. Гасієва, 36-а, загальною площею 262,9 м2, для розміщення 

амбулаторії ЗПСМ м-ну “Південний”  
2.2. Відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради на вбудоване 

приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Донецької області за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, загальною площею 

17,4 м2, для розміщення відділу агропромислового розвитку Лиманської міської ради. 
2.3. Службі у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області на вбудоване 

приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради 



Донецької області за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 46, загальною площею 

40,6 м2, для розміщення  служби у справах дітей Лиманської міської ради. 
2.4. Державній установі “Центр пробації” на вбудоване приміщення адміністративної 

будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Привокзальна,9, загальною площею 133,45 м2, для 

розміщення Лиманського міського відділу філії Державної установи “Центр пробації” 

в Донецькій області. 
2.5. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради на вбудоване 

приміщення адміністративної будівлі, що розташоване за адресою м. Лиман, вул. 

Привокзальна, 25  загальною площею 79,55 м2, для розміщення художньої студії 

Центру позашкільної роботи. 
2.6. Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Харків) на 

вбудоване приміщення адміністративної будівлі, а саме за адресами: 
- м. Лиман, вул. Привокзальна, 25, загальною площею 231,6 м2, для розміщення 

Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків). 
- м. Лиман, вул. Комунальна, 5, загальною площею 113,3 м2, для розміщення 

Лиманської державної нотаріальної контори. 
2.7. Відділу культури і туризму Лиманської міської ради на вбудоване приміщення 

адміністративної будівлі, а саме за адресами: 
- с. Рідкодуб, вул. Центральна, 108, загальною площею 37,5 м2, для розміщення 

Рідкодубівської сільської бібліотеки-філії Лиманської ЦБС. 
- с. Яцьківка, вул. Миру, 40, загальною площею 9,2 м2, для розміщення Яцьківської 

сільської бібліотеки-філії Лиманської ЦБС. 
- с. Закітне, вул. Центральна, 21А, загальною площею 9,9 м2, для розміщення 

Закітянської сільської бібліотеки-філії Лиманської ЦБС. 
- смт. Ямпіль, вул. Леваневського, 13, загальною площею 27 м2, для розміщення 

бібліотеки. 
- смт. Ямпіль, вул. Леваневського, 13, загальною площею 64,4 м2, для розміщення 

клубу. 
- м. Лиман, вул. Привокзальна, 25, загальною площею 295,65 м2, для розміщення 

народного краєзнавчого музею. 
2.8. Лиманському міському центру соціальних служб на вбудоване приміщення 

адміністративної будівлі, що розташоване за адресою м. Лиман, вул. Привокзальна, 25 

загальною площею 116,85 м2, для розміщення Лиманського міського центру 

соціальних служб. 
3. Надати згоду відділу культури і туризму Лиманської міської ради Донецької області 

на зменшення орендної площі вбудованого приміщення адміністративної будівлі за 

адресою м. Лиман вул. Привокзальна, 25 на 11,6 м2. 
4. Замінити сторону Орендодавця у договорі оренди № 0а7 від 02.01.2019 року, з 

директора КНП “Лиманська центральна районна лікарня” на Виконавчий комітет 

Лиманської міської ради в особі міського голови. 
5. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Сердюк) підготувати додаткові угоди згідно п. 2., даного рішення та 

чинного законодавства. 
6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Муравльову О.М. 
 

Міський голова       П.Ф. Цимідан              


