УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 23 грудня 2021 року

Стрий

№ 814

Про внесення змін до договору оренди
нерухомого або іншого окремого
індивідуально визначеного майна, що
належить до комунальної власності
територіальної громади від 19 жовтня
2021 року
Розглянувши заяву директора товариства з обмеженою відповідальністю
«Українсько-британська клініка «СИМБІОТИКА» (42125307) Лучишин П.П.
від 19 жовтня 2021 року №4-10 щодо внесення змін до договору оренди
нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади від 19 жовтня 2021
року, зокрема, вбудованих нежитлових приміщень другого поверху №№178197, загальною площею 365,2 кв. м, що знаходяться за адресою: вулиця
С.Петлюри, 72, м. Стрий, Львівська область, керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Міська рада ВИРІШИЛА:
Викласти в новій редакції у розділі І змінювані умови договору :
1.1 П. 11 – «сума забезпечувального депозиту – не вноситься».
2. У розділі ІІ. Незмінювані умови договору:
2.1. У частині першій п.4.1. слова «трьох робочих днів» змінити на
«п'ятнадцять робочих днів»;
2.2. В абзаці четвертому п 4.2 слова «четвертий робочий день» замінити на
«п'ятнадцятий робочий день».
2.3. Пункт 6.4. викласти в новій редакції – «Орендар зобов'язаний
забезпечити представникам Орендодавця доступ на об'єкт оренди у робочі
дні у робочий час з метою здійснення контролю за його використанням та
виконанням Орендарем умов цього договору. Про необхідність отримання
доступу до об'єкта оренди Балансоутримувач або Орендодавець повідомляє
Орендареві електронною поштою принаймні за один робочий день, крім
випадків, коли доступ до об'єкта оренди необхідно отримати з метою

запобігання нанесенню шкоди об'єкту оренди чи власності третіх осіб через
виникнення загрози його пошкодження внаслідок аварійних ситуацій або
внаслідок настання надзвичайних ситуацій, техногенного та природного
характеру. У разі виникнення таких ситуацій Орендар зобов'язаний вживати
невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків. Доступ до об'єкту оренди

може бути обмежено під час епідемій, епізоотій, впроваджених
карантинних обмежень та в інших випадках з метою збереження
конфіденційної інформації та лікарської таємниці».
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).
Міськийголова

ОлегКАНІВЕЦЬ

