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Про IlallatIIIя дозволу KoMylla"rlr,шoMy шекомершiйному пiдприемству

<<Попасняttсьtсий районtlий tteltTp tlepBиttIIoT медиtсо-саrriтарltоi доltомоги)>
ша укладаtIllrl логовору ореtl/lи

Керуючись статтею б Закону УкраТни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, пуLIктом 5 частини 3 cTaTTi 4, пунктом 8 частини З cTaTTi 6

Закону УкраТни uПро вiйськово-l(иtзiльtti адмirriстраLtiТ), Указом Презилеrt.га
УкраТни вiд 05.03.20l5p. Jф123/2015 <ГIро утI]орення вiйськово-цивiльних
адмiнiстрацiй>, Закону УкраТни uПро оренду державного та комун€urьного
маЙна>>, враховуIочи Методику розрахуFIку i порядку використання плати за
ОренДУ маЙна спiлт,ноТ власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT
ГIОпаснягtського району, затI]ердженоТ рiluенням ПопасttянськоТ районноТ ради
ВiД 26.04.2012 р. JФl8/13, зi змiнами,га /lоl]овI{еt]нями, ],а на lriдставi окремих
ПроТокольних доручень t,оJlоI]и ЛуганськоТ облдерх<адмirriстрачiТ - керiвника
Обласноi вiйськово-цивiльt-tоТ адмiнiстрачiТ вiд 08.10.2019, листа Комуна_тlьного
некомерцiйного пiдприсмства <Попаснятtський районний центр первинноТ
медико-санi,гарноТ дtопомоги J\Гg 07l617 tзilt 08.10.20l9 р.,

зобов'язуlо:

1. Надати дозвiл

Комунальному некомерцiйrrому пiдприсмству

<ПОпаснянський районr-rий цеriтр перt]иI{FIоТ медико-санiтарноТ допомоги> (код
еДРПОУ З79287З5) гrа укJrаленлlя договору оренди LIас,гини майна загальгtоI
ВЛаСнОсТi тери'горiальних громад сiл, сеJ,IиIц, MicT ГIопаснянського району
ЛУганськоТ областi з JIисичанськоIо комунальною лiкувально-профiлактичноIо
ycTaнoBoto станцiТ rпвидкоТ медичноТ допомоги (код СДРПоУ 0l987l32), шrо
РоЗТашоване в амбу"llаторiТ загальноТ практики - сiмейноТ медицини Jф 2 м.
Золоr'е За а/IресоIо: вуJI. Ломоносова, будиrrок 5-А, м. Золоте, [1оtlасняttський
район, Луганська об.lIас,гь, 9З297, кабiнет J\b4 /iJIя розl.ашуI}ання пуt{кту
тимчасового базуванIlя бригад ш,tвидкоТ (екс.греr-rоТ) медичrrоТ допомоги пJIоItlею
l2,0 м. кв. строком на l2 мiсяr-цiв. Сума орендноТ плати складас l (олну) грн. на
piK.
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KoMyHa-TlbIIoMy некомерцiйному пiдtприсмсr.rlу <[lопасltягlський
районний L(eI,ITp IIерви[I},IоТ медико-саrrir,аршоТ дIоllомоги) при оформлепrli

l

2

договору оренди майна, зазначеного в пуIJктi 1 даtrого розпорядження З
Лисичанською комунальноIо лiкувальrlо-профiлактичною установоIо стагrцiТ

швидкоТ медичноТ допомоги, передбачити укладення дола,гкових договорiв на
вiдшкодуваFII-1я витрат, Ilов'язаних з утриманням майна (KoMylraltbt-ti послУги:
еJIектро-, ,гепло-, водlопостачання, tзодовi/lведеIIня та irrшi послуги З
обслуговуRанIIя й утримування об'скт,а позички).

В.о. голови районноТ деряtавноТ
адмiнiстрацii - керiвника районн
Bi йськово-ци вiл bt-toT адм i i cTpauiT
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