
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

 _________________                                   м. Лиман    №_____ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

враховуючи позитивні рецензії від 05.10.2020 згідно ст.12 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», рішення 

Лиманської міської ради від 16.07.2020 року №7/82-5584 «Про визначення 

представницького органу Лиманської об’єднаної територіальної громади», та 

розглянувши звернення КНП «ЦПМСД» Лиманської міської ради від 30.10.2020 

№970, керуючись статтею 27, ст.29, ст.40, ст.52, частину 6 ст.59, п. 5 статті 60, Закону 

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

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Затвердити звіт незалежної оцінки нерухомого майна станом на 01.10.2020 по 

об’єктам: 

1.1.нежитлові вбудовані приміщення будівлі амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини , загальною площею 15,9 м2, що розташоване за адресою: 

Лиманський р-н, смт. Ямпіль, вул. Донецька б.16 у сумі 27000,00 грн. (Двадцять сім 

тисяч гривень) 00 коп. 

1.2.нежитлові вбудовані приміщення будівлі амбулаторії загальної практики- 

сімейної медицини, загальною площею 13,4 м2, що розташоване за адресою: 

Лиманський р-н, смт. Новоселівка, вул. Партизанська, б.8. у сумі 23000,00 грн. 

(Двадцять три тисячі гривень ) 00 коп. 

Про затвердження звітів про оцінку 

нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади та подовження договорів оренди 

без проведення аукціону на 2021 рік  

  



1.3. нежитлові вбудовані приміщення будівлі амбулаторії загальної практики-

сімейної медицини, загальною площею 26,7м2, що розташоване за адресою: 

Лиманський р-н, смт. Дробишеве, вул. Державна б.115 у сумі 45000,00 грн. (Сорок 

п’ять тисяч гривень) 00 коп. 

1.4.нежитлове вбудоване приміщення будівлі амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини, загальною площею 32,9 м2, що розташоване за адресою: 

Лиманський р-н, смт. Зарічне, вул. Центральна, б.104 у сумі 56000,00 грн.(П’ятдесят 

шість тисяч гривень) 00 коп. 

         2. Надати згоду на подовження договорів оренди без проведення аукціону 

строком на 1(один) рік з 01.01.2021 по 31.12.2021 року між КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради та КНП «Лиманська центральна районна лікарня» для 

розташування стоматологічних кабінетів у амбулаторіях загальної практики-сімейної 

медицини за адресами: 

 -  смт. Ямпіль, вул. Донецька б.16 загальною площею 15,9 м2; 

 -  смт. Новоселівка, вул. Партизанська б.8, загальною площею 13,4 м2; 

 -  смт. Дробишеве, вул. Державна б.115, загальною площею 26,7 м2; 

 -  смт. Зарічне, вул. Центральна, б. 104, загальною площею 32,9 м2. 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Муравльову О.М. 

 

 

 

 

Міський голова        П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТОК ПОГОДЖЕННЯ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

 

_________________                                   м. Лиман    №_____ 

 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

В.о.головного лікаря КНП 

«ЦПМСД» Лиманської міської ради 
 А.М.Гавриленко 

Відділ житлово-комунального 

господарства 
 І.В.Сердюк 

Юридичний відділ   І.О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи 

та внутрішньої політики                                                         
 К.Б. Короткова 

 

Загальний відділ 
 О.В. Донцова 

 

Заступник міського голови 

 
Ю.М.Гамаюнова 

 

Про затвердження звітів про оцінку 

нерухомого майна комунальної 

власності Лиманської об’єднаної 

територіальної громади та подовження 

договорів оренди без проведення 

аукціону на 2021 рік  

  

 

УЗГОДЖЕНО: 

 


