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розпорrllц}кЕIIня
l,oJIot}ll paiiorrrloT держа вIIоТ адпl ill icT,pa uiТ -

KepiBll ll ка ра iiolr lloT Biiicblco Bo-1lll Bi;r blloT ttлпt i ll ic,t,partiT

еЕ аrдо/пчаl P/!f м. ПопасIlа

Про lIалаlItIя згоllи ItY <<[IoпacllrlIIcь,Ka
ltclITpiull,tIa p:rйolllla "rriкарtlя>) lla
уI(JlаllаIlIlя /tot,oBopy llозичl{и
(безоlr.rl:u,lIоI,о корис,l,ува lt llя)

Керуючись статтями 6, 29 Закоrлу УкраТrrи uПро мiсцевi державнl
адмir,riстрацiТ>, статтею 4 Закону УкраТrrи <l1po вiйськово-цивiльrri
адмiнiстрацiТ)), на пiдставi листа комунальноТ установи <Попасttянська
LlеI{траJIьrrа районна .тliкарня> вiд 17.09.2019 року JФ |244 ,rа комунальIIого
закладу <Попаснянський райоьrний центр соцiальrlоТ реабiлi,гацiТ дiтей-iнвалiдiв
(ЛЕЛЕКА> вiд l1,09.2019 року М 26,
зобов'язую:

l. IJадати згоду комунаJIьнiй ус,гановi <Попаснянська цеI{тральна райогtна
лiкарня> (КОД еЛРГIОУ 0l983654) на укладення дlоговору позички
(безоплатного користування) нерухомого майна, яке перебувас на iT балансi:
частинI.I нежитлового примiщення булiвлi лiкарнi, що розташоване за адресою:
м. Попасна, вул. Базарна, булинок l, площею 258,5 кв.м. (перелiк нерухомого
майна додасться) iз комунальним закладом <Попасняtlський райоrrний центр
соцiальноТ реабiлiтацiТ дiтей-iнвалiдiв (ЛЕЛЕкА) (Кол СДРПоУ 4l490040)
строком на 12 мiсяцiв.

2. Комунальнiй ycTaHoBi <Попаснянська центральна районна rliKapl"lя> при
оформленнi /lоговору позички (безогrлатного користування) FIе}киl,JIових
примiщеrtь, зазначених в пунктi l даного розпоряджснt'tя з комуIJаJlьним
закJlадом <Попасняttський районний центр соцiальtlоi реабiлiт,аrtiТ дiтей-
iнвалiдiв (ЛЕЛЕКА), передбачити заклIочення додаткових договорiв на
вiдrrrкодування витрат, пов'язаних з утримаFII]ям майна ( комунальнi пос-lIуги:
електро-, ,гегIло-, водопостачання, во/lовiдведенItя ,га iHrrri послуги з

обслуг,овуваFIня p"l утримуваI]Llя об'скr,а

В.о. голови районноТ державноТ
адмiнiстрацiT * керiвник райолIноТ
Bi йськово-r(и вiльl-tоТ адм i rriстрацiТ

м /{{d

Pomtalt коJIl],Сt{Ик



ЗАТВЕРЛЖЕНО:
РозпоряджеtI FIя гоJIови

райдержадмirri страцiТ - Kepi вtlика

районноi вiйськово-цивiлььtоi
адмiгriстрацiт
РZаzu:Zа,цS l{y /€9

пЕрЕлIк
нерухомого майна, розташова}Iого за адресоtо: MicTo Попасна,
вул. Базарна, бул.1, що tIропонусться для передачi в позичку

,Цз/lr [,{ерухоме майно,rцо
l]ередасться в IIозиltку

JliTepa та IIомер
Ilерухомого майltа за
технi.tним llаспортом

рБ1-I

[Iлоща вiдповiдно до
техtliчного паспорта

РБТI (кв.м)

l Itорlлдор N! 59 л-2 зl.7
2 I-la;raтa Jф 60 А-2 28,0
f
_) IIаjrir,га Ng б l А,-2 12.2

4 'Гуслrс-l,М 62 А-2
5 Туалет JФ 63 л-2 2.2

6 Битовка J\Ъ 64 А-2 7,J
7 Умлlвальtlик Nq 65 А-2 2"5

8 l Iauraтa Nlr 66 л-2 17,4

9 llала,rа Nc 67 д-2 l0.7
0 Ilалата Nl68 л-2 14,2

l Кори.rltlр Nл69(частка) л-2 0,]

2 llрltймzutt,trя Jф 52 А-2 7ý
aJ ltсltэлrдоDNс5 j д-2 9.5

4 Каб rcT Nq54 д-2 2,7

5 Каб reT NqS5 л-2 9.3

6 вмива,llьllик Nq 5(t А-2 2.4

7 I]блtральlrя Ne 57 л-2 ),7

8 Вплива.;tьltик JtSti л-2 2^7

9 Вбира.пьtrя N! 59 л-2 3,0

20 ГIала,га Nсб l А-2 28"]
21 IIii;lа,га Л,r60 А-2 21.4

l):t,ltlпt: 258.5

I-Ia,la;l ьн и к вiддiлу охорони здоров'я

райдержадм i rricтpauiT
/Uл I[а,галiя КАЦАРСЬКА
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