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VІ СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                     
                                         Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
                                            
від 25 березня  2021р.                            м.Стрий                                            №  229

Про звільнення від сплати орендної плати       
за об’єкти майна комунальної власності 
Стрийської територіальної громади  та 
окремі конструктивні елементи  на час 
карантинних обмежень у зв'язку з  
червоним рівнем епідеміологічної небезпеки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року 
"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", Постанову Кабінету 
Міністрів України № 230 від 22 березня 2021р.  «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236», Постанову 
Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020р.  "Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" , Протокол позачергового 
засідання Львівської обласної комісії з питань ТЕБ і НС №11 від 24.03.2021р.,    
враховуючи звернення суб’єктів господарювання,  міська  рада   вирішила:

1. Тимчасово, на час  дії карантинних обмежень у зв'язку з червоним рівнем 
епідеміологічної небезпеки для запобігання поширення гострої 
респіраторної хвороби СOVID- 19,  звільнити від сплати орендної плати за 
об’єкти майна комунальної власності Стрийської територіальної громади та 
окремі конструктивні елементи суб'єктів господарювання, які не 
здійснюють господарську діяльність у зазначений період.   

2. Застосування цього рішення не потребує внесення змін до договору оренди.
     Суб'єкти підприємницької діяльності, які не здійснюють господарську 

діяльність у зазначений період, кожен зокрема має подати до відділу з 
питань приватизації та управління комунальним майном заяву про  
звільнення від сплати орендної плати,  копію  свідоцтва  платника податків.   

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради №979 від 



30.03.2020р. "Про надання пільг з оплати орендної плати      за об’єкти майна 
комунальної власності територіальної громади міста Стрия та окремі 
конструктивні елементи  на час карантину". 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови М.Журавчака  та начальника служби з питань торгівлі, 
побутового обслуговування та захисту прав споживача Н.Засанську. 

       
      
  Міський голова                                                                            Олег КАНІВЕЦЬ


