
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

__________________         №_________ 

м. Лиман 

 

Про затвердження звітів про оцінку 

нерухомого майна комунальної власності 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади та продовження договорів оренди 

без проведення аукціону на 2021 рік 

 

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- 480 щодо продовження терміну дії 

договорів оренди без проведення аукціону, 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», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», рішення Лиманської 

міської ради від 16.07.2020 № 7/82-5584 «Про визначення представницького органу 

Лиманської об’єднаної територіальної громади», рішення Лиманської міської ради від 

18.09.2020 № 7/84-6096 «Про затвердження переліку підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально-важливі послуги населенню у Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді» (зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішенням Лиманської міської ради від 22.10.2020 № 7/86-6215), керуючись статтею 27, 

статтею 40, ч.5 статті 60, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіти незалежної оцінки нерухомого майна станом на 

30.09.2020 по об’єктам: 

1.1. частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,9 квадратних 

метрів, яке розташоване за адресою: Донецька область, місто Лиман, вулиця 

Театральна, 3а у сумі 16 300,00 грн. (шістнадцять тисяч триста гривень, 00 копійок); 

1.2. частина нежитлового вбудованого приміщення площею 12,0 квадратних 

метрів та частина крівлі площею 10,3 квадратних метра, які розташовані за адресою: 

Донецька область, Лиманський район, см. Дробишеве, вулиця Театральна, 1а у сумі 

12 940,00 грн. (дванадцять тисяч дев’ятсот сорок гривень, 00 копійок); 



1.3. частина нежитлового вбудованого приміщення площею 13,2 квадратних 

метрів та ганок біля входу в будівлю площею 11,0 квадратних метрів, які розташовані 

за адресою: Донецька область, Лиманський район, село Діброва, вулиця Головна, 1д у 

сумі 14 700,00 (чотирнадцять тисяч сімсот гривень, 00 копійок). 

2. Продовжити договори оренди без проведення аукціону строком на 1 

(один) рік з 01.01.2021 по 31.12.2021 між відділом культури і туризму Лиманської 

міської ради та Приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» для встановлення 

телекомунікаційного обладнання базової станції мобільного зв’язку ПрАТ «ВФ 

Україна» за адресами:  

- Донецька область, місто Лиман, вулиця Театральна,3а загальною площею 

12,9 квадратних метрів; 

- Донецька область, Лиманський район, смт. Дробишеве, вулиця 

Театральна,1а загальною площею 22,3 квадратних метрів; 

- Донецька область, Лиманський район, село Діброва, вулиця Головна, 1д 

загальною площею 24,2 квадратних метрів. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


