
  

УКРАЇНА 

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XIV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2021 року                 м. Стрий                                     № 699

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття майна з державної 
власності  у комунальну власність 
Стрийської міської ради

Розглянувши клопотання регіонального відділення фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях  від 27 
липня 2021 року № до 3.9/932 3.14/288 щодо передачі майна з державної 
власності у комунальну власність Стрийської міської ради,  керуючись статтею 
3, частиною другою статті 4, частиною першою статті 7 Закону України «Про 
передачу об’єктів  права державної та комунальної власності», статтями 25, 26, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради майна, яке обліковується 
на балансі державного підприємства «Дашавський завод композиційних 
матеріалів», а саме об’єкти інженерної інфраструктури (водопостачання 
та водовідведення) села Загірне та смт Дашава згідно Додатку до рішення 
при виконанні наступних умов:

1.1 укладення договору з державним підприємством (або у випадку 
приватизації - власником) на водопостачання підприємства з 
встановленням приладу обліку;

1.2 забезпечення  точки обліку електричною енергією на даних об'єктах  з 
відповідною потужністю;

1.3 забезпечення доступу до об"єктів, розташованих на території ДП 
"Дашавський завод композиційних матеріалів", з накладанням сервітуту 
на земельну ділянку з правом виготовлення земельної документації на 
право постійного користування земельною ділянкою.



2. Після прийняття у комунальну власність Стрийської міської ради майна, 
зазначеного у Додатку до рішення, використовувати його за цільовим 
призначенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови (М.Журавчак) та 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



Додаток 
до рішення XIV сесії VIII 
демократичного скликання 
Стрийської міської ради 
«  11 »  листопада 2021 року
№ 699

Перелік об’єктів водопостачання та водовідведення с. Загірне, які не 
підлягають приватизації

№ 
п/п Назва об’єкта

Номенклатурн
ий номер (в 
інвентаризацій
ному описі)

Інвентарний номер (у звіті 2 б/д)

1. Біофільтр 2 шт. 522 -

2. Відстійник каналізаційний 
вторинний 

500 -

3. Водонапірна башня 443 1115

4. Водопровід 136 1979Ж

5. Водопровід від промплощадки до 
пос. Сажовик

449 1154

6. Водопровід Дашава – пос. Сажовик 
завод техвуглецю

450 1165

7. Зовнішня водопровідна мережа 137 1974Ж

8. Зовнішня водопровідна мережа 138 1977Ж

9. Зовнішня водопровідна мережа 139 1978Ж

10. Зовнішня водяна мережа 134 1976Ж

11. Каналізаційна мережа 135 1798

12. Лічильник холодної води ЛЛТ 
100Х, фланцевий

614 -



13. Машина секційного типу К-1500 
SE, 50-250 мм (комплект спіралей 
д.32 мм.довж.32м+насадки) 230В

649 -

14. Намулові майданчики 354 -

15. Насос МК 45/30 517 -

16. Насос МК 45/30 516 -

17. Насосна станція 1-го підйому 438 1306В

18. Насосна станція  2-го підйому 437 1302В

19. Насосна станція перек. стічних вод 499 1743Е

20. Очисні споруди 439 1143

21. Очисні споруди 442 1143

22. Резервуар круглий 447 1139

23. Резервуар круглий №2 448 2203

24. Сточні канали 440 -

25. Сточні канали 441 -

Секретар ради                                                                 М.БЕРНИК

 


