
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

__________________         №_________ 

м. Лиман 

 

Про погодження прийнятого управлінням 

освіти, молоді та спорту рішення про 

задоволення заяв орендарів щодо 

збільшення строку оренди з метою 

приведення строку дії договору у 

відповідність із визначеним законодавством 

мінімальним строком 

 

З метою раціонального використання майна комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, враховуючи лист управління освіти, молоді та 

спорту Лиманської міської ради від 16.12.2020 № 01/1179 щодо погодження рішення 

про задоволення заяв орендарів щодо збільшення строку оренди з метою приведення 

строку дії договорів у відповідність із визначеним законодавством строком, 

відповідно до Цивільного кодексу України, 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 

«Деякі питання оренди державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 12.08.2020 №820 «Про затвердження примірних договорів 

оренди державного майна», рішення Лиманської міської ради від 16.07.2020 № 7/82-

5584 «Про визначення 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. Погодити наказ управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради від 

11.12.2020 № 656  «Про задоволення заяв орендарів майна комунальної власності 

щодо збільшення строку оренди та внесення змін до договорів оренди». 

2. Збільшити строк договорів оренди комунальної власності шляхом викладення дого-

ворів оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди державного май-

на, визначивши перебіг строку оренди з дати підписання акта приймання-передачі 

майна за договорами, укладеними з такими юридичними особами: 

2.1. Відділом культури і туризму Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 203,5 кв.м, розташованого за адресою: вул. 

Незалежності, 15, на строк до 10.01.2025 включно. Збільшити площу орендованого 

приміщення на 17,3 кв.м у зв’язку з уточненням площі за результатами проведення 

технічної інвентаризації. 



2.2. Відділом культури і туризму Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 125,5 кв.м, розташованого за адресою: смт. Зарічне, 

площа Ю.Гагаріна,3, на строк до 10.01.2025 включно.  

2.3. Відділом культури і туризму Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 97,1 кв.м, розташованого за адресою: с. Коровій Яр, 

вул. Спортивна, 22, на строк до 10.01.2025 включно. 

2.4. Відділом культури і туризму Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 101,75 кв.м, розташованого за адресою: м. Лиман, вул. 

Петропавлівська, 82, на строк до 10.01.2025 включно. 

2.5. Відділом культури і туризму Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 148,78 кв.м, розташованого за адресою: с. Лозовая, 

вул. Шкільна, 1, на строк до 10.01.2025 включно. 

2.6. Фінансовим управлінням Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 95,9 кв.м, розташованого за адресою: вул. 

Незалежності, 15, на строк до 30.01.2025 включно. 

2.7. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради на 

частину нежитлового приміщення загальною площею 223,3 кв.м, розташованого за 

адресою: м. Лиман, вул. Петропавлівська, 72, на строк до 23.01.2025 включно. 

2.8. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради на 

частину нежитлового приміщення загальною площею 149,3 кв.м, розташованого за 

адресою: с. Рубці, вул. Центральна, 12А, на строк до 23.01.2025 включно. 

3. Управлінню освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко) 

забезпечити внесення змін до договорів оренди майна комунальної власності та їх 

опублікування відповідно до вимог чинного законодавства згідно з пунктом 2 даного 

рішення.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

Афоніна Ю.А. та Сироватську І.Л.  

 

 

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 

 

 

 


