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«29» квітня 2021 року                                    №   327

Про намір передати в оренду нерухоме
майно, частини приміщень,
що належать до комунальної
власності Стрийської міської ради

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 року №483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, з метою 
забезпечення збереження 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 та орендарями щодо господарського використання майна, що 
перебуває в комунальній власності Стрийської міської ради, міська рада вирішила:

1. Передати в оренду шляхом проведення аукціону :
1.1.  об’єкт нерухомого майна, що включений до переліку Першого типу об’єктів 

оренди, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону, а саме: вбудоване 
нежитлове приміщення 1-го поверху №48, загальною площею 11,2 кв.м., будівлі Стрийської 
жіночої консультації, який розташований за адресою: вул. Коссака, буд. 9, м. Стрий Львівської 
області.

2. Передати в оренду без проведення аукціону:
2.1. об’єкт нерухомого майна, що включений до переліку Другого типу об’єктів оренди, 

які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, а саме: вбудоване нежитлове 
приміщення 1 поверху №18, загальною площею 18,4 кв.м., який розташований за адресою: вул. 
Шевченка, буд. 71, м. Стрий Львівської області.

3. Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном міської ради 
здійснити дії по передачі в оренду даних об’єктів та оприлюдненню оголошень про передачу в 
оренду та умови оренди в електронній системі згідно з діючим законодавством України                         
(Л. Гетьманчик). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на на постійну 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


