
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

XV СЕСІЯ, VІII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Від 02 грудня 2021року                       м.Стрий                                     №771

Про внесення змін у додатки 1 та 2 до 
рішення №329 від 29 квітня 2021 року 
«Про затвердження Переліків першого та 
другого типів об’єктів оренди 
комунальної власності Стрийської 
міської ради»

Відповідно до статей 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. Внести змін в додаток 1 до рішення VIIсесії VIIIдемократичного скликання 

Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року № 329 «Про затвердження 

Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності 

Стрийської міської ради»,  доповнивши  Перелік першого типу об’єктів оренди 



комунальної власності, які підлягають передачі в оренду  шляхом  проведення 

аукціону пунктами 107,108,109,110:

№ 
п/п

Власник / 
Балансоутримувач Адреса Площа 

кв.м.
Цільове 
призначення

107
Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 11

м. Стрий, вул. 
Січових 
Стрільців, 21

7,1 Гурткова робота

108
Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 21

м. Стрий, вул. 
Січових 
Стрільців, 
14а

74,6 Гурткова робота

109

Дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) № 12 
комбінованого типу

м. Стрий, вул. 
Шевченка, 86 24,7 Гурткова робота

110
КНП «Стрийська 
центральна міська 
лікарня»

м. Стрий, вул. 
Шевченка, 59 16,9 Медична 

практика

111

Стрийський 
міський комбінат 
комунальних 
підприємств

м. Стрий, вул. 
Успенська, 8 103,0 Підприємницька 

діяльність

2. Внести зміни в додаток 2 до рішення VIIсесії VIIIдемократичного скликання 

Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року № 329 «Про затвердження 

Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності 

Стрийської міської ради», доповнивши Перелік другого типу об’єктів оренди 

комунальної власності, які підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону пунктом93:

№ 
п/п

Власник / 
Балансоутримувач Адреса Площа 

кв.м.
Цільове 
призначення

93

Стрийський 
міський комбінат 
комунальних 
підприємств

м. Стрий, вул.  Б. 
Хмельницького, 
32а

50,6 Громадська 
організація

3. Контроль за виконанням цього 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


