
ПОГІАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
г олови районної державної адміністрації-  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

« 2 О » квітня 2018 р. м. Попасна № & Р /

Про надання згоди КУ «Попаснянська 
центральна районна лікарня» на 
укладення договору позички 
(безоплатного користування)

Керуючись статтями 6, 29 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 4 Закону України «Про військово-цивільні 
адміністрації», на підставі листа комунальної установи «І Іоиаснянська 
центральна районна лікарня» від 06.04.2018 року №495:

1. Надати згоду комунальній установі «Попаснянська центральна районна 
лікарня» (ідентифікаційний номер 01983654) на укладення договору позички 
( б е з о п л а т н о г о  користування) нерухомого майна, яке перебуває на її балансі: 
частини пежитлового приміщення загальною площею 280.6 кв. м., що 
розташоване за адресою: Луганська область, 1 Іопаснянський район, м. 1 Іопасна, 
вул. Первомайська, 122, (перелік нерухомого майна додається) із організацією 
Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої 
медичної допомоги (ідентифікаційний номер 01987132) строком на 12 місяців, 
д л я  розміщення підстанції швидкої медичної ДОПОМОГИ.

2. Ком\ пальній установі «Попаснянська центральна районна лікарня» при 
оформленні договору позички (безоплатного користування) нерухомою майна, 
зазначеного в пункті 1 цього розпорядження, з організацією Лисичанська 
комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої медичної 
допомоги, передбачити укладання додаткових договорів на відшкодування 
витрат, пов'язаних з утриманням майна (комунальні послуги: електро-. тепло-, 
водопостачання, водовідведення та інші послуги з обслуговування й утримання 
об’єкта п<) нічки).

Перший іпетупник голови, 
в.о. голови районної державної 
адміністрації — керівника районної 
військово-цивільної адміністрації



Додаток до розпорядження голови 
райдержадміністрації -  керівника 
районної військово-цивільної 
адміністрації
від » о У  2018 р №_

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна, розташованого за адресою: Луганська область, м. ГІопасна, 

вул. Первомайська, 122, що пропонується для передачі в позичку

№№
з/п

Нерухоме майно, що 
пропонується передати в 

позичку

Літера та номер 
нерухомого майна 

за технічним 
паспортом РБТІ

Площа, відповідно до 
технічного паспорта 

РБТІ (кв. м)

1 Швидка допомога А-1 236,4
2 Прибудинкова територія а 39,7
3 Тамбур а1 3,5
4 Танок к 1,0

Разом 280,6

Перший заступник голови


