
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ VІІІДЕМОКРАТИЧНЕСКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 30 вересня 2021року                  м.Стрий                                        № 616

Про  продовження терміну оренди 
нерухомого майна, частини приміщень, 
що належать до комунальної власності
Стрийської міської ради, які включені 
до переліку другого типу 
(без проведення аукціону) 

Відповідно до статей 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», керуючись Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. 

№483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», рішення 

VII  сесії VIII демократичного скликання №330 від 29.04.2021р. «Про 

затвердження Положення про оренду майна комунальної власності 

територіальної громади Стрийської міської та забезпечення відносин у сфері 

оренди комунального майна», з метою забезпечення і підвищення 

ефективності використання комунального майна, шляхом передачі його в 

оренду фізичним, юридичним особам та збільшення потенційних джерел 

надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету громади, 

врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних 

з передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності 



Стрийської міської ради, 

Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Продовжити оренду громадській організації «Стрийське районне 

товариство бджолярів любителів», а саме: нежитлові вбудовані приміщення 

№10, №11, №12 загальною площею 68,2кв. м. житлового будинку по вулиці 

Валова, 10 у м. Стрию терміном на три роки.

1.1. Розрахунок орендної плати для громадської організації «Стрийське 

районне товариство бджолярів любителів» здійснювати відповідно до 

додатку № 1 до Положення про оренду майна комунальної власності 

територіальної громади Стрийської міської ради 1 грн. без ПДВ.

2. Продовжити оренду Політичній партії «Стрийська міська організація 

Конгресу Українських Націоналістів», а саме: нежитлового приміщення №27 

загальною площею 9,8кв. м. по вул. Олесницького, 4 у м. Стрию терміном на 

три роки.

2.1. Розрахунок орендної плати для Політичної партії «Стрийська міська 

організація Конгресу Українських Націоналістів» здійснювати відповідно до 

додатку № 1 до Положення про оренду майна комунальної власності 

територіальної громади Стрийської міської ради у розмірі 3% від вартості 

оцінки об’єкта без ПДВ.

3. Виконання даного рішення доручити відділу з питань приватизації та 

управління комунальним майном Стрийської міської ради (Л. Гетьманчик)

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови (М. Журавчак) та постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, сфери 

послуг, з питань житлової політики та енергозбереження(О. Йосипчук).

Міськийголова ОлегКАНІВЕЦЬ


