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                   Стрий                                  

Про безоплатну передачу водопровідних  мереж сіл 
Жулин,  Семигинів Стрийської міської ради  у 
власність Львівської територіальної громади

Розглянувши клопотання: голови Львівської обласної ради, щодо безоплатної 
передачі водопровідних мереж на території сіл Жулин та Семигинів у власність 
територіальної громади м. Львова,  директора департаменту житлового господарства та 
інфраструктури Львівської міської ради, з метою забезпечення водопостачання 
мешканців сіл Жулин та Семигинів належної експлуатації  водопровідних мереж 
вищевказаних населених пунктів,  для уникнення соціальної напруги, негативних 
санітарно-епідеміологічних та техногенних наслідків, пов’язаних з можливим 
припиненням водопостачання в наслідок аварійних ситуацій , згоду Львівської міської 
ради щодо прийняття у комунальну власність міста Львова мереж та керуючись п.п.31 
п.1 ст.26 та п.9 ст.60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою КМУ № 1482 від 21.09.1998р. «Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності”, Стрийська міська рада вирішила:
1. Передати  безоплатно у комунальну власність міста Львова  водопровідні мережі 

розміщені у селах Жулин (протяжністю 18,4 км.) та Семигинів  (протяжністю                  
10,0 км.)

1.1.  Затвердити склад комісії – Додаток № 1
2. Львівській міській раді:
2.1. забезпечити належне фінансування ремонту та реконструкцію вищезгаданих мереж 
з приведенням до належного стану;
 2.2. забезпечити належне обслуговування та утримання водопровідних мереж і 
відповідний рівень водопостачання сіл Жулин та Семигинів.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження 
(О.Йосипчук).

 Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                             Додаток № 1 
                                                                             до рішення № 319

від 29 квітня 2021 р.

Склад комісії
 безоплатної передачі водопровідних мереж

сіл Жулин та Семигинів

Голова комісії :

Дмитрин Микола Степанович – перший заступник міського голови

Члени комісії:

Журавчак Михайло Юрійович – заступник міського голови

Козак Володимир  Миколайович – начальник комунального підприємства 
«Стрийводоканал»

Пастущин Ігор Ярославович – начальник управління житлово-комунального 
господарства

Йосипчук Орест Васильович – голова постійної депутатської комісії з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з питань торгівлі, 
сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження.

Секретар ради                                                                         М.  БЕРНИК


