
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                  № _________ 

 

м. Лиман 

 

Про закріплення за підприємствами, 

установами та організаціями території 

м. Лиман для прибирання та 

благоустрою  

 

 

З метою організації благоустрою м. Лиман та забезпечення організації 

комплексу заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану вулиць та 

благоустрою міста в цілому, керуючись Законом України “Про благоустрій населених 

пунктів”, Правилами благоустрою території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, затвердженими рішенням міської ради від 17.11.2016 № 7/19-854, ст. 30,            

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Закріпити за підприємствами, установами та організаціями території м. Лиман 

для прибирання та благоустрою згідно додаткам №1,2,3 (додається) 

2. Закріпити межі, які підлягають прибиранню та утриманню: 

2.1. для приміщення нежитлового призначення розташованих у житлових 

будинках - 20 метрів від фасаду будівлі до проїжджої частини 

2.2. для окремо розташованих споруд - 50 метрів від периметру споруди 

2.3. для лікувальних закладів, закладів освіти - 20 метрів від огорожі земельної 

ділянки закладу, установи але не далі ніж до межі проїжджої частини 

2.4. для автостоянок - 20 метрів від огорожі земельної ділянки 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій утримувати в належному 

стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або 

користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту 

прилеглу до цих об’єктів територію.   

4. Рішення виконавчого комітету від 19.04.2017 №127 «Про закріплення за 

підприємствами, організаціями та установами території м. Лиман для забезпечення 

чистоти і порядку» визнати таким, що втратило чинність 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сироватську І.Л. 

 

 

Міський голова                                                                        О. В. Журавльов



 



                                                                                                 Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                                        Лиманської міської ради 
                                                                                                                                  _____________ № ________ 

 

 

Закріплення  

території з благоустрою міста за підприємствами, установами, організаціями, 

розташованими на території  м. Лиман  

 

№ Назва установи Адреса  Закріплена територія 

1 Дитячий навчальний 

заклад №2 

вул. Незалежності, 66 Прилегла територія, газон від 

зупинки по вул. Ватутіна до 

ДНЗ №2 

2 КНП “Лиманська 

центральна районна 

лікарня” 

 

КНП “ЦПМСД” 

Лиманської міської 

ради 

вул. Незалежності, 64 Прилегла територія, газон по 

вул. Незалежності від будівлі 

КНП «Лиманська центральна 

районна лікарня» до перехрестя 

вул. Незалежності — вул. 

Пушкіна, вул. Пушкіна до 

будівлі Укрпошти (парна та 

непарна сторона) 

3 Гімназія  вул. Незалежності, 44 Прилегла територія, площа 

«Гвардійська» 

4 Управління 

пенсійного фонду 

вул. Незалежності, 15 Прилегла територія, від 

дитячого майданчика до адмін. 

будівлі суду,частина скверу       

ім. Кизима 

5 Управління освіти, 

молоді та спорту 

вул. Незалежності, 15 Прилегла територія газонів від 

дитячого майданчика до адмін. 

будівлі суду, сквер ім. Кизима, 

від житлового будинку №14 до 

магазину «Торговий дім», 

газони по вул. Незалежності від 

адмін. будівлі суду до салону 

краси «Гламур», прилегла 

територія навчальних закладів 

6 Відділ культури вул. Незалежності, 17а Прилегла територія, газон біля 

БК ім. Горького зі сторони вул. 

Слави, частина скверу ім. 

Кизима 

7 Територіальний 

центр м. Лиман  

вул. 1-го Травня, 2 Від житлового будинку №34 по 

вул. Незалежності до магазину 

«Автолайн» 

8 ВР Слов’янського 

МВ Маріупольського 

МВ УПО в 

Донецькій області 

(охорона)  

вул. Незалежності Прилегла територія, газон по 

вул. Незалежності (від початку 

до кінця адмінбудівлі) 

9 Редакція газети 

«Зоря» 

вул. Незалежності, 42 Прилегла територія, газон 

10 Типографія  вул. Незалежності, 42 Прилегла територія, газон 



11 Міський суд вул. Незалежності, 13 Прилегла територія, газони 

12 Виконавчий комітет 

Лиманської міської 

ради 

вул. Незалежності, 46 Частина скверу ім. Кизима, 

газон по вул. Незалежності від 

житлового будинку №17 до 

№19, від житлового будинку 

№46 до гімназії 

13 Управління 

соціального захисту 

населення 

Лиманської міської 

ради 

пров. Лесі Українки, 20а Прилегла територія 

14 ТОВ «Чайка» вул. Петровського, 15 Прилегла територія, прилегла 

територія до хлібних кіосків 

15 МНС вул. Свободи Прилегла територія та сквер від 

ШМД до вул. Петровського 

16 КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

вул. Костянтина Гасієва, 8а Територія привокзальної площі 

«П’ятачок» 

17 Автостанція  вул. Свободи Прилегла територія 

18 Ринок  вул. Свободи Територія ринку, прилегла 

територія 

19 Автостоянка  вул. Свободи Прилегла територія, газон 

20 Структурний 

підрозділ 

“Лиманський центр з 

вантажної та 

комерційної роботи” 

КМЦ 

Пров. Бригадний,6 

 

Прилегла територія 

21 ДП Державний фонд 

експертизи і 

сертифікації 

сільськогосподарськ

их культур  

вул. Свободи, 18 Прилегла територія, газон 

22 Відділ у 

Лиманському районі 

Управління 

Держгеокадастру у 

Донецькій області 

вул. Привокзальна,25 Прилегла територія, газон 

23 ДП ЗАТ «Реалбаза 

хлібопродуктів» 

вул. Свободи Прилегла територія, газон 

24 Готель «Зоря» вул. Свободи, 25 Прилегла територія, тротуар від 

КПК до кінця будівлі готелю 

«Зоря» 

25 Стоматологічна 

поліклініка 

вул. Свободи, 25 Прилегла територія, газон 

26 Відділ поліції № 3 

Краматорського 

районного 

управління                                                                            

поліції ГУНП в 

Донецькій області  

вул. Свободи, 27 Прилегла територія, газон 

27 Центр соціально- вул. Свободи, 104 Прилегла територія, газон 



психологічної 

реабілітації дітей в 

м. Лиман 

28 ПП «Луч» вул. Свободи,110 Прилегла територія, територія 

до УООР 

29 УООР вул. Свободи,112 Територія до пров. Промисловий 

30 Підстанція м. Лиман 

СШМД м. 

Слов’янська  

вул. Грушевського, 28 Прилегла територія, газон 

31 Краснолиманський 

РЕМ 

вул. Грушевського, 22 Прилегла територія, територія 

ТП 

32 Лиманська дільниця 

Слов’янського УГГ 

вул. Комарова, 16 Прилегла територія, газон 

33 Ощадбанк 2870 вул. Поштова, 1 Прилегла територія, газон 

34 ТОВ 

«Краснолиманський 

комбікормовий 

завод» 

вул. Восточна, 1 Прилегла територія, газон 

35 КП Слов’янське 

«БТІ» 

вул. Комунальна, 5 Прилегла територія, газон по 

периметру до доріг 

36 Краснолиманське 

ВУВКГ 

вул. Зелений Гай, 16 Прилегла територія, газон 

37 Податкова інспекція вул. Пушкіна, 11а Прилегла територія, газон 

напроти адміністративної 

будівлі, газон (парна сторона) 

38 Лиманський міський 

відділ державної 

виконавчої служби  

вул. Пушкіна,12Б Прилегла територія, газон 

39 Управління 

державної 

казначейської 

служби України в     

м. Лиман  

вул. Пушкіна Прилегла територія, газони від 

адмінбудівлі до школи №2 

40 Школа №2 вул. Пушкіна Прилегла територія до Свято-

Лаврентіївського храму 

41 КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

вул. Костянтина Гасієва, 8а Територія від Свято-

Лаврентіївського храму до стели 

42 ДП «Лиманський 

лісгосп» 

вул. Костянтина Гасієва 

 

Вул. Костянтина Гасієва від маг. 

«Лісовичок» до пров. Матросова 

43 Структурний 

підрозділ 

“Лиманський центр з 

вантажної та 

комерційної роботи” 

КМЦ 

Пров. Бригадний,6 

 

Вул. Костянтина Гасієва від 

пров. Матросова до пров. 

Привокзальний, вул. Свободи 

від маг. «Горка» до ХПП  по 

вул. Свободи 

44 Структурний 

підрозділ 

“Лиманське вагонне 

депо” 

вул. Привокзальна,22б 

 

Вул. Костянтина Гасієва від 

пров. Привокзальний до пров. 

Телеграфний 

45 Структурний 

підрозділ “Станція 

Лиман” 

вул. Привокзальна,14а 

 

Вул. К. Гасієва  

від гуртожитку по                   

вул. К.Гасієва, 21А до             



пров. Телеграфний (маг. 

«Клякса»),  

від залізничного моста до          

маг. «Горка» по вул. Свободи 

46 Структурний 

підрозділ 

“Лиманський центр 

професійного 

розвитку персоналу”  

вул. Привокзальна,45 

 

Вул. К. Гасієва від гуртожитку 

по вул. К.Гасієва, 21А до 

житлового будинку по             

вул. К.Гасієва, 24а, 

 прилегла територія до 

санаторію «Лісний» 

47 Структурний 

підрозділ 

“Фізкультурно-

спортивний клуб 

Локомотив                

м. Лиман”  

вул. Костянтина Гасієва,23 Прилегла територія від будівлі 

ФСК “Локомотив” до санаторія 

“Лісний” 

48 Структурний 

підрозділ 

“Лиманська 

дистанція 

електропостачання ” 

вул. Привокзальна, 33 Вул. Костянтина Гасієва від     

вул. Студентська (маг. «Візит») 

до санаторія “Лісний” 

49 
КНП “Обласна 

клінічна 

травматологічна 

лікарня”  

вул. Костянтина Гасієва, 36а Прилегла територія, до будівель 

міської лікарні по вул. К.Гасієва, 

вул. Деповська 

50 Лиманське 

територіальне 

управління філії 

ЦБМС  

Пров. Робочий, 6 Вул. Костянтина Гасієва від    

маг. «Яблочко» до будівель 

міської лікарні по                    

вул. К.Гасієва, 36а 

51 ВО 

Лимантепломережа 

пров. Робочий,6 Прилегла територія,             пров. 

Робочий 

52 Виробничий 

підрозділ “Лиманські 

електромеханічні 

майстерні” філії 

“Енергоремтранс” 

ДЕММ 

Вул. Нова,10 Від ДЕММ до ВО 

Лимантепломережа  

53 Структурний 

підрозділ 

“Лиманська 

дистанція колії” 

пров. Привокзальний, 10 Пров. Привокзальний 

54 Структурний 

підрозділ 

“Лиманська колійно-

машинна станція ” 

філії “Центр з 

будівництва та 

ремонту колії” 

(ПМС-10) 

вул. Свободи,1а Просп. Гагаріна 

55 Управління 

регіональної філії 

вул. Привокзальна,22 Просп. Щасливий 



«Донецька 

залізниця» АТ 

«Укрзалізниця» 

56 Структурний 

підрозділ 

“Лиманська 

дистанція 

сигналізації та 

зв’язку” 

Проспект. Гагаріна,6 Пров. Телеграфний 

57 КП «Лиманський 

«Зеленбуд» 

вул. Костянтина Гасієва, 8а Прилегла територія, закріплені 

території 

58 Ринок вул. Привокзальна Вул. Привокзальна 

59 Донецький 

відокремлений 

підрозділ державної 

установи 

лабараторний центр 

на залізничному 

транспорті 

(санепідемстанція) 

вул. Привокзальна, 13 Вул. Привокзальна: від 

дистанції колії до фермерських 

магазинів 

60 Функціональний 

структурний 

підрозділ 

“Лиманська дирекція 

філії “Центр 

будівельно-

монтажних робіт” 

БМЕСД-5 

вул. Привокзальна,62 Вул. Привокзальна, прилегла 

територія, від пров. 

Телеграфний до медичного 

училища 

61 Медичне училище вул. Привокзальна, 27 Прилегла територія, до будинку 

науки та техніки 

62 Структурний 

підрозділ 

“Лиманське 

локомотивне депо” 

вул. Привокзальна,28а Від залізничного моста до 

будинку науки і техніки, 

прилегла територія будинку 

науки та техніки, сквер 

Батьківщина-мати 

63 Структурний 

підрозділ “Головний 

матеріальний 

технічний склад” 

(Дільниця Лиман) 

вул. Привокзальна,105 Прилегла територія, від           

вул. Привокзальна, 62 до 

структурного підрозділу 

“Головний матеріальний 

технічний склад” (Дільниця 

Лиман)   

64 КП «Лиманська 

СЄЗ» 

пров. Бригадний Прилегла територія біля 

адмінбудівлі, прибудинкова 

територія, сквер по вул. І.Лейко, 

газони біля будинку №2 по вул. 

І.Лейко, проїзна частина біля 

ЦВР, дитячі майданчики 

65 Структурний 

підрозділ 

“Лиманський рейко 

зварювальний поїзд” 

філії “Центр з 

вул. Привокзальна, 54 вул. Івана Лейко 



будівництва та 

ремонту колії” АТ 

“Укрзалізниця” 

66 ПТУ вул. Студентська,4а вул. Студентська 

67 ПП «Полімін-

Донбас» 

пров. Грушевського, 24А прилегла територія 

68 ТОВ «Леман-Бетон» вул. Переїзна, 1В прилегла територія 

 

          Розроблено відділом житлово-комунального господарства 

 

 

 Начальник відділу ЖКГ              О. М. Муравльова 

 

 Керуючий справами                          О. В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 
від _____________ № ________ 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Начальник відділу ЖКГ              О. М. Муравльова 

 

                                      Керуючий справами                                     О. В. Погорелов 

                                                                                                                              

Магазин «Норд» Пров.Піонерський 

Кафе 

Виконавчий комітет 

міської ради 

Пенсійний фонд 

Відділ 

культури 

Управлі

ння осв. 

 

Тер.центр 
Управління 

освіти   
КП «Лиманська 

СЄЗ», КП 

«Лиманський 

Зеленбуд» 

КП Лиманська 

СЄЗ  

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

Фін.управління 



Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 
від _____________ № ________ 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Начальник відділу ЖКГ              О. М. Муравльова 

 

                               Керуючий справами                                     О. В. Погорелов 

ЛОМОНОСІВСЬКЕ 
ОЗЕРО 

 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

 

 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

 

 

КП “Лиманський 

Зеленбуд” 

 


