
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
      _________                                                                               № ___ 

м. Лиман 

Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону № 
LLP001-UA-20211023-45377 на продовження договору оренди № б/н від 
01.10.2015 року, а саме нежитлового приміщення загальною площею 25,2 
м2 за адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська 
міська територіальна громада, смт Дробишеве, вул. Державна, 94. 

 

 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону від 14.11.2021 
року № LLP001-UA-20211023-45377 на продовження договору оренди № б/н від 
01.10.2015 року, а саме нежитлового приміщення загальною площею 25,2 м2 за 
адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна 
громада, смт Дробишеве, вул. Державна, 94, відповідно до Закону України “Про 
оренду державного та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.06.2020 року № 483 “Деякі питання оренди державного та комунального 
майна”, рішення Лиманської міської ради від 16.07.2020 року № 7/82-5584 “Про 
визначення представницького органу Лиманської об’єднаної територіальної громади”, 
керуючись ст.ст. 27, 40, ч. 5 60, Закону України  “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону № LLP001-UA-
20211023-45377  з оренди нежитлової будівлі, загальною площею 25,2 м2, за адресою: 
Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада,              
смт. Дробишеве, вул. Державна, 94, згідно з яким переможцем електронного аукціону 
визнано — ФОП Плескач Герман Ігорович із пропозицією щодо ціни оренди приміщення 
на місяць в сумі 2710.87 гривень без ПДВ. 
2. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради (Удовиченко): 
2.1.забезпечити опублікування протоколу про результати електронного аукціону № 
LLP001-UA-20211023-45377 протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його 
формування в електронній торговій системі 
2.2 укласти додаткову угоду на продовження договору оренди нежитлової будівлі за 
адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна 
громада,  смт. Дробишеве,    вул. Державна, 94 загальною площею 25,2 м2, що 
належить до комунальної власності Лиманської міської територіальної громади з 
ФОП Плескач Герман Ігорович. 



2.3. забезпечити інформування Орендаря про необхідність до підписання Договору 
оренди або в день його підписання внести на рахунок виконавчого комітету 
Лиманської міської ради Донецької області р/р UA048201720314221039203098021 
банк УДКСУ м. Київ авансовий внесок з орендної плати в розмірі 5421,74 грн. (2 
місячні орендні плати) 
- на рахунок виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області р/р UA 
668201720355289038001098021 банк УДКСУ м. Київ внести забезпечувальний 
депозит у розмірі 6000,00 грн. (мінімальна заробітна плата станом на перше число 
місяця, в якому укладається Договір оренди). 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Ірину СИРОВАТСЬКУ 
 
 
 

Міський голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


