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IVСЕСІЯVIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2021р.                                   м. Стрий                                                № 85

Про включення навчально–методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Львівської області в перелік об’єктів 
комунальної власності другого типу, 
які підлягають передачі в оренду
без проведення аукціону

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 
483 та беручи до уваги звернення навчально-методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності, з метою ведення статутної діяльності,   
міська рада вирішила:

Включити в перелік об’єктів комунальної власності другого типу, яке 
підлягає передачі в оренду без проведення аукціону  нежитлове приміщення, 
що знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Крива, 20б,  площею 143,8 кв. м., 
яке знаходиться на балансі відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області та є комунальною власністю територіальної громади міста 
Стрия Стрийського району Львівської області

Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області  продовжити 
оренду нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. 
Крива, 20б, площею 143,8 кв. м  навчально–методичному центруцивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, терміном на три роки.



Розрахунок орендної плати для  навчально–методичному 
центруцивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області 
здійснювати в розмірі 1 гривня  без ПДВ в рік.

Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області  здійснити 
передачу в оренду майна, зазначеного в пункті 2 цього рішення.

Відділу з питань приватизації та управління комунальним майном 
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області провести 
процедуру укладення договору оренди  відповідно до Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна».

Контроль за виконанням даного 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


