
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року Стрий № 923

Про надання дозволу  на продовження 
договорів оренди нежитлових приміщень 
з АТ «Укрпошта»

     Розглянувши звернення директора Львівської філії  Акціонерного 
товариства «Укрпошта» (Є. САВЧУК) та з метою прозорості та відкритості 
наповнення місцевого бюджету, відповідно до ч. 5 ст. 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 483 від 03.06.2020р., рішення VII сесії VIII 
демократичного скликання № 330 від 29.04.2021р. «Про затвердження 
Положення про оренду майна комунальної власності територіальної 
громади Стрийської міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна»

Міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на продовження договору оренди без проведення аукціону 
терміном на 3 роки на нежитлове приміщення загальною площею 25,0 
кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Сихів, вул. І. 
Франка, 22, яке є комунальною власністю Стрийської міської ради для 
розміщення відділення поштового зв’язку.

2. Надати дозвіл на продовження договору оренди без проведення аукціону 
терміном на 3 роки на нежитлове приміщення загальною площею 51,2 
кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Дашава, вул 
Шевченка, 7, яке є комунальною власністю Стрийської міської ради для 
розміщення відділення поштового зв’язку.

3. Надати дозвіл на продовження договору оренди без проведення аукціону 
терміном на 3 роки на нежитлове приміщення загальною площею 54,0 
кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. І. 



Франка, 37А, яке є комунальною власністю Стрийської міської ради для 
розміщення відділення поштового зв’язку.

4. Надати дозвіл на продовження договору оренди без проведення аукціону 
терміном на 3 роки на нежитлове приміщення загальною площею 36,0 
кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Подорожнє, вул. 
Шевченка, 4, яке є комунальною власністю Стрийської міської ради для 
розміщення відділення поштового зв’язку.

5. Надати дозвіл на продовження договору оренди без проведення аукціону 
терміном на 3 роки на нежитлове приміщення загальною площею 12,53 
кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Загірне, вул. 
Незалежності, 3, яке є комунальною власністю Стрийської міської ради 
для розміщення відділення поштового зв’язку. 

6. Зобов’язати орендаря  АТ «Укрпошта» застрахувати майно вказане у п. 
1,2,3,4,5. 

7. Встановити  для  АТ «Укрпошта» орендну плату за користування  
нежитловими приміщеннями  1 грн. в рік без ПДВ.

8. Виконання даного рішення доручити відділу з питань приватизації та 
управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області.

9.  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


