
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

__________________         №_________ 

м. Лиман 

 

Про погодження рішення про задоволення 

заяв орендарів щодо збільшення строку 

оренди майна комунальної власності з 

метою приведення строку дії договорів у 

відповідність із визначеним законодавством 

мінімальним строком 

 

З метою раціонального використання майна комунальної власності Лиманської 

об’єднаної територіальної громади, враховуючи лист відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради від 14.12.2020 № 01/01- 479 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 27, статтею 40, ч.5 статті 60, Закону 

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

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити наказ відділу культури і туризму Лиманської міської ради від 

10.12.2020 № 96-од «Про задоволення заяв орендарів майна комунальної 

власності щодо збільшення строку оренди та внесення змін до договорів 

оренди». 

2. Продовжити термін дії договорів оренди та укласти додаткові угоди про продо-

вження договорів оренди майна комунальної власності шляхом викладення до-

говорів оренди в новій редакції згідно з примірним договором оренди держав-

ного майна, визначивши перебіг строку оренди ретроактивно з дати підписання 

акта приймання-передачі майна за договорами, укладеними з такими юридич-

ними особами: 

2.1. Дитячо-юнацькою спортивною школою на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 91,7 квадратних метрів, розташованого в 

будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Театральна, 3А на період до 16.01.2025 



включно для проведення занять по паурліфтингу для популяризації та розвитку 

спортивно-масових робіт на території міста та району. 

2.2. Управлінням освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради  на 

частину нежитлового приміщення загальною площею 90,5 квадратних метрів, 

розташованого в будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Деповська, 2В на період до 

10.01.2025 включно для розміщення Центру позашкільної роботи Лиманської 

міської ради. 

2.3. Лиманським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю  

на частину нежитлового приміщення загальною площею 28,5 квадратних 

метрів, розташованого в будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, 17А/1 

на період до 14.01.2025 включно для розміщення автомобіля РУТА-23 

Лиманського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

2.4. Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 98,0 квадратних метрів, розташованого в 

будівлі за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Колодязі, вул. 

Шевченко, 58А на період до 20.01.2025 включно для розміщення 

фельдшерського пункту с. Колодязі.  

2.5. Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради на частину нежитлового 

приміщення загальною площею 111,6 квадратних метрів, розташованого в 

будівлі за адресою: м. Лиман, вул. Театральна, 3а на період до 20.01.2025 

включно для розміщення амбулаторії ЗПСМ мікрорайону «Заводський». 

3. Відділу культури і туризму Лиманської міської ради (Роменська) внести зміни 

до договорів оренду майна комунальної власності 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


