
ПОПДСНЯНСЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
ЛУГАНСЪКОi ОБЛАСТI

ПОПДСНЯНСЬКД РДЙОН[IД ВIЙСЬКОВО_ЦИВIЛЬНД
АДМIНIСТРАЦIЯ ЛУГЛНСЬКОi ОБЛАСТI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районItоТ державIrоТ адмirliстрачii -

кер iB l l и ка р al:l о н н оТ в ili с ь lto в о- ц и в iл ь н оТ адм iH icTp а u iT

ДЦQ/-+q/{,8 Р44a х. }2J/ё-Попасна

Про IlадаI|tIя згоди КУ <<Попасlляttська

центраJIьIIа райоlltlа лiкарrlя>> IIа

укладанtlя договору tIозички
(безоплатного користуваtI ня)

КеруючисЬ статтямИ 6, 29 ЗаконУ УкраТни <Про мiсцевi державнi

адмiнiстРацiiu, статтеЮ 4 Закону УкраТни uПро вiйськово-цивiльнi

адмiнiстрацii>, на пiдставi на пiдставi листа ItомунальноТ установи <I-{ентральна

районна лiкарня> вiд 1 З.|2.2019 р. JФ |677 ,

зобов'язуlо:

1. Надати дозвiл Комунальнiй ycTaHoBi <Попаснянська центральна

районна лiкарня> (Кол сдрпоУ 01983654) на укладання договору позички

(безоплатного користування) нерухомого майна спiльноi власностi

територiальних громаД сiл, селищ, MicT Попаснянського району з Комунальним

некомерЦiйниМ пiдприсМствоМ <Попаснянський районний центр первинноТ

медико-санiтарноi допомоги> (КОЩ сдрпоУ 379287з5) на наступнi об'екти:

- Частини вбудованих примiщень, якi перебувають на балансi ку
<Попаснянська центр€шьна районна лiкарня)) заг€шьною площею 670,7 кв. м.,

розташованих за адресою: вул. Гагарiна, булинок 3, М. Гiрське, Попаснянський

район, Луганська обл., 9з292 з метою розмiщення амбулаторii загальноТ

практики сiмейноi медицини м. Гiрське;

- Перший поверх, примiщення: }lЪ 41, JVs42;

- Щругий поверх примiщення: }lЪ29, JФ30, Jю3l, JV933, Js34, Jt40, Jф41,

JФ42, Ns43, J\Ъ44, М45, М46, Jф50, J\Ъ51, М49 (частка);

- Третiй поверх примiщення: М5, J\ъ6, J\ъ7, J\b8, Ns9, Jф10, Jфl1, J\ъl2,

Jtгstз, N920, Jt2l, J\ъ22, J\ъ2з, N67, J$68, JV969, м70, Jф71, Jю72, N973, J\b75, JФ76,

N977 строком на |2 мiсяцiв.

2. КомуНальнiЙ ycTaHoBi <Попаснянська центральна районна лiкарня)
при оформленнi договору позички (безоплатного користування) нежитлових
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примiщень, зазначених в пунктi 1 даного розпорядження з КомУнаЛЬНИМ
некомерцiйним гliдприемством <Попаснянський районний центр первиннОТ

медико-санiтарноТ допомоги)) (КОД еДРПОУ З79287З5), передбачити
закJIIочення додаткових договорiв на вiдшкодування витрат, пов'яЗаНИХ З

утриманням майна (комунальнi послуги: електро-, тепло-, водопостаЧаннЯ,

водовiдведення та iншi послуги з обслуговування й утримуванНЯ об'СКТа

позички).

В.о. голови районноi державноi
адмiнiстрацii - керiвника районноТ
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Роман коЛЕСник
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