
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IV СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 28 січня 2021р.                                  м. Стрий                                                № 83

Про взяття  на баланс 
нежитлових приміщень 
комунальної власності 
територіальної громади м. Стрия  

З метою впорядкування та обліку комунального майна, у зв'язку з ісписанням 
комунального майна та за результатами проведеної інвентаризації комунального 
майна територіальної громади м.Стрия, керуючись ст.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", міська рада вирішила: 

          1. Відділу з питань приватизації та управління міським комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області взяти на облік та 
поставити на баланс нежитлові будинки, нежитлові приміщення,  вбудовані 
приміщення комунальної власності територіальної громади м. Стрия згідно з 
додатком  (розпорядження міського голови № 24 від 30.12.2020р.) 
2. Виконання даного рішення доручити відділу з питань приватизації та управління 
міським комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області 
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження.

Міський голова                                                        Олег Канівець 



                                                                                        Додаток  № 1
                                                                                        до рішення сесії 

№ 83 від 28 січня 2021 р.

Перелік майна комунальної власності територіальної громади міста Стрия

КП «УК «Світанок»

• м. Стрий, вул. Шевченка, 89 площа748,6 кв.м

• м. Стрий, вул. Б. Хмельницького,10 площа 44 кв.м

• м. Стрий,  вул. Б. Хмельницького, 27 площа 261 кв.м

• м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 24 площа37,0 кв.м

• м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 84площа 99,0 кв.м

• м. Стрий, вул. Красівського, 28 площа65,0кв.м

• м. Стрий, вул. Валова, 10площа67 кв.м 

• м. Стрий, вул. Коновальця, 9 площа11,0 кв.м

• м. Стрий, вул. ГероївНебесноїСотні, 1 площа  288 кв.м

• м. Стрий, вул. Валова, 6 площа 53 кв.м 

• м. Стрий, вул. Шевченка, 107 площа 529 кв.м 

• м. Стрий, вул. Болехівська, 25 площа574 кв.м 

• м. Стрий, вул. Болехівська, 27 площа 659 кв.м 

• м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 18 площа  445 кв.м 

• м. Стрий, вул. Б.Хмельницького, 39 площа 124 кв.м 

• м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 53а площа 23 кв.м

• м. Стрий, вул. Б.Хмельницького, 55а площа 61 кв.м

• м. Стрий, вул. Дубравського, 10 площа  320 кв.м

• м. Стрий, вул. Крива, 20б площа 143,8 кв.м 

• м. Стрий, вул. Сірка, 4 площа  624 кв.м

• м. Стрий, вул. Незалежності, 44 площа 152,3 кв. м

• м. Стрий, вул. Ю. Липи площа 595 кв. м



КП «УК № 4»

• м. Стрий,  вул. Дрогобицька, 36 площа 31,9 кв.м

• м. Стрий, вул. Гайдамацька, 15 площа 1110,0 кв.м

• м. Стрий, вул. Грабовецька, 63 площа 192,0 кв.м

• м. Стрий, вул. Харкова, 6 площа 249,9 кв.м

КП «УК «Мрія»

• м. Стрий, вул. СічовихСтрільців, 10 площа 135, 6 кв.м

• м. Стрий, вул. СічовихСтрільців, 20б площа217,2 кв.м

• м. Стрий, вул. Коссака, 9площа 328,6 кв.м

• м. Стрий, вул. СічовихСтрільців, 12а площа 187,38 кв.м

• м. Стрий, вул. 50-років УПА, 5 площею 473,2 кв.м

• м. Стрий, вул. Б.Хмельницького, 32 площею 156 кв. м

КП «УК «Надія»

• м. Стрий, вул. Шевченка, 44 площа 283,6 кв.м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 40 площа 1640,6 кв. м

• м. Стрий, вул. Олесницького, 29 площа 795,6 кв. м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 46 площа  85 кв.м

• м. Стрий, вул. Шевченка,42 площа 112,8 кв.м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 42а площа 322,7 кв.м

• м. Стрий, вул. Олесницького, 4 площа 171,8 кв.м

• м. Стрий, Проспект Чорновола, 35 площа 114 кв.м

• м. Стрий,  Проспект Чорновола, 24 площа  58,9кв.м

• м. Стрий, вул. 1-го Листопада, 3 площа  9,90 кв.м

• м. Стрий, вул. Сагайдачного, 57 площа  17,27 кв.м

• м. Стрий, вул. Івасюка, 1 площа 109,5 кв.м

• м. Стрий, Проспект Чорновола,2 площа 434 кв.м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 38 площа 112,3 кв.м



• м. Стрий, вул. Матейка, 7 площа 743,0 кв. м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 73 площа 202,6 кв.м

• м. Стрий, вул. Оболя, 25 площа 114,0 кв. м

• м. Стрий, вул. Нижанківського, 5 площа  295,6 кв.м

• м. Стрий, вул. Руська, 4 площа 93,9 кв.м

• м. Стрий, вул. Бандери, 13 площа 55,8 кв.м

• м. Стрий, вул. Бандери, 19 площа  9,6 кв. м

• м. Стрий, вул. Головацького, 3 площа 48,2 кв. м

• м. Стрий, вул. 1-го Листопада,1 площа  97,4 кв.м

• м. Стрий,  вул. 1-го Листопада,13 площа  62,52 кв.м

• м. Стрий, вул. Олесницького, 27 площа 36,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Вокзальна,122 площа 106,3 кв.м

• м. Стрий, вул. Вокзальна, 132 площа 90,2 кв.м

• м.Стрий, вул. Л. Українки, 13 площа 154,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Лепкого, 7 площа 113,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Матейка, 24 площа 45,7  кв.м

• м. Стрий, вул. Руська, 4а площа 253 кв.м

• м. Стрий, вул. І. Франка, 1 площа 109,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Коссака, 2 площа 169,4 кв,м

• м. Стрий, вул. Нижанківського, 4 площа 90,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Нижанківського, 18-20 площа 77,6 кв. м

• м. Стрий, Проспект Чорновола, 18 площа 90,4 кв.м

• м. Стрий, вул. Шевченка, 32 площа 480,3 кв.м

Секретар ради                                                        Мар’ян Берник



                                                                      Додаток № 2
                                                                      до рішення сесії№ 83 від 28 січня 2021 р.

АКТ
приймання-передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально 

визначеного майна, що належить до державної власності

м.  Стрий                   _____________ р.

Орендар, код за ЄДРПОУ _______, що знаходиться за адресою: _______,  в 
особі _____,який діє на підставі _____ з однієї сторони, та Балансоутримувач, код 
за ЄДРПОУ _____, що знаходиться за адресою: _____,  в особі _____,який діє на 
підставі _____,  з другої сторони, склали цей Акт, про наведене нижче:

1. На виконання договору оренди нерухомого майна від _________________ 
№ _____ (далі – Договір оренди) Орендодавець (балансоутримувач) передає, а 
Орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Стрия Стрийського району 
Львівської області, –
Для нерухомого майна

Характеристика нерухомого майна  

Поверх  

Загальнаплощаоб'єкта (кв. м)  

Назваоб'єкта  

Місцезнаходженняоб'єкта  

Або1

Для індивідуально визначеного майна

Інформаціяпрооб’єкторенди
Ключ об’єкта, під яким об’єкт 
включений до Переліку відповідного 
типу

(далі – Об’єкт оренди), що перебуває на балансі Балансоутримувача ___________.

5. Цим Актом орендар засвідчує, що отримав від Балансоутримувача 
необхідний комплект ключів від Об’єкта у кількості  _____ штук2. 

1Обрати один із двох варіантів опису майна



Довідково: Відповідно до пункту 12.9 Договору оренди, договір може бути 
достроково припинений на вимогу Орендаря, якщо протягом одного місяця після 
підписання Акта приймання-передачі Орендар отримає докази істотної 
невідповідності об’єкта оренди інформації про нього, або в Акті приймання-
передачі. 

Балансоутримувач       Орендар

__________________                                   _________________

_________________                                     _________________ 

М.П. (в разі наявності)                                          М.П.(в разі наявності)

Секретар ради                                                              Мар’ян Берник


