
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 28 квітня 2022 року                      Стрий                              № 1122

Про  безкоштовну передачу   об’єктів 
після їх будівництва, та капітального ремонту  
з балансу  відділу капітального будівництва  
Стрийської міської ради на баланси 
організацій-балансоутримувачів

Розглянувши клопотання Відділу капітального будівництва Стрийської 
міської ради від «Про безкоштовну передачу об’єктів житлово-комунального, 
соціально-культурного призначення та благоустрою міста після завершення їх 
будівництва та капітального ремонту  з  балансу Відділу капітального 
будівництва Стрийської міської ради відповідно на баланси  організацій – 
балансоутримувачів», керуючись п.п. 31 п.1 ст. 26  Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада вирішила:

1.Дозволити Відділу капітального будівництва Стрийської міської ради 
безкоштовно передати з балансу  ВКБ на баланси організацій - 
балансоутримувачів об’єкти житлово - комунального, соціально-культурного 
призначення та благоустрою міста після завершення їх  будівництва та 
капітального ремонту,  згідно з додатком до даного рішення, відповідно до 
чинного законодавства.

 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови М. Дмитришина та депутатські комісії з питань планування 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з 
питань житлово-комунального господарства, комунального майна та 
приватизації, з  питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та 
енергозабезпечення (О. Йосипчук).

Міський  голова            Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                                                    Додаток № 1
до     рішення   ХХІ   сесії,
VІIІ демократичного скликання
Стрийської   міської    ради
від 28.04.2022 року №1122

Перелік об’єктів
житлово-комунального, соціально-культурного  призначення та благоустрою міста   
Стрия для безкоштовної передачі після завершення їх будівництва та капітального 

ремонту  з балансу Відділу капітального будівництва Стрийської міської ради відповідно 
на баланси:

Назва організації Назва об’єкту Об’єм Вартість (грн.)
(у відпов.один.)

ОСББ Капітальний ремонт віконнихпрорізів вікна 24 шт.
«Ленкавського, 1» місцьзагальногокористування в ж/б №1 S – 59,82м2 - 143394,64

по вул. Ленкавського в м. Стрий

ОСББ Капітальний ремонт віконнихпрорізів вікна 18 шт.
«Гармонія-Стрий»місцьзагальногокористування в ж/б 

№7 по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий S – 41,616м2 - 103242,52

ОСББ Капітальний ремонт віконнихпрорізів вікна 14 шт.
«50 річчя УПА,5» місцьзагальногокористування в ж/б 

№5 по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий S – 53,48м2 - 118268,40

ОСББ Капітальний ремонт віконнихпрорізів вікна 18 шт.
«Солідарність  місцьзагальногокористування в ж/б 
– Стрий» №3 по вул. 50 річчя УПА в м. Стрий S – 41,616м2 - 103243,89

ОСББ  Капітальний ремонт  покрівля із рулонних  
«Вишнева, 6» покрівлі ж/б  № 6 по вул. покрівельних матеріалів  

Вишневій S – 528 м2 - 127797,06

відділ з питань Капітальний ремонт підвального вікна металопластик
приватизації та приміщення, щоналежить до 4.72  м2, двері-7.08  м2

управління об'єктівкомунальноївласності підлога ламінат- 45,63 м2

комунальним містаСтрий, яке орендуєСтаниця підлога з керамічної
майном Стрий Пласту – НСОУ по вул. плитки – 8, 93 м2

С. Бандери, 13 за для досягнення світильники LED- 11 шт.
енергоефективності та лічильникоднофазн.-1 шт.
енергозбереженнямайна громади лічильник (водомір) -1шт.  

унітаз – 1 шт.
умивальник – 1 шт.      -  350599,33



відділ з питань Капітальний ремонт приміщення двер.блоки:
приватизації та громадської організації "Союз внутрішні-2 шт/3,295м2

управління Чорнобиль України" по вул зовнішні-1 шт/1,89 м2

комунальним Січових Стрільців, 10 м. Стрий вік.блоки-2шт./2,675 м2  - 100553.05 
майном підлога лаиінат- 21,8м2

плитка керам.підлога- 1,8 м2

плитка керам.стінова- 8,9 м2

світильники - 3 шт.
умивальник – 1 шт.
унітаз – 1 шт.
змішувач – 1 шт.
лічильник холодної води – 1 шт.

КП «УК Придбання та встановлення
Комфортний  загальнобудинковоговузла
Стрий» комерційногооблікутеплової 1 шт. Ø 40 мм

енергії в ж/б № 122 по вул. 
Грабовецькій в м. Стрий - 25472,11

КП «УК Капітальний ремонт ліфта головний шків редуктора – 1шт.
Комфортний в ж/б № 11 ІІ під’їзд тягові канати - 99 м.п.

Стрий» вул. Коссака м. Стрий водило редуктора - 1шт.
натискний пристрій - 1 шт.
обмежувач -     48885,04
швидкості -  1шт.
трос обмежувача – 65 м.п.
каретки дверей
кабіни ліфта – 1 шт.
занос дверей шахти ліфта – 2 шт.

МККП Будівництвопам'ятного знаку пам’ятник Героям АТО – 1 шт.
Героям НебесноїСотні пам’ятник Героям Небесної Сотні – 1 шт. 
та учасникам АТО в м. СтриюSзамощенямрам.плиткою 30х30 см

та бруківкою ФЕМ- 376,1 м2

огорожа декоративна металева – 47 м.п.
світильники -  12 шт. - 5578445,87

МККП Будівництвопам’ятного знакупам’ятник Ф. Колесси – 1 шт. 
Ф. Колесси в с. Піщани Sзамощеннябруківкою – 48,8 м2   - 480412,58

Придбання та встановлення
дитячих ігрових майданчиків:

МККП с. Завадів дитячий комплекс - 118372,81
«Вежа » - 1 шт.
балансир дитячий – 2шт.
карусель «квітка» - 1 шт.
пісочниця 1,5х1,5  -1 шт.
гімнастичний комплекс
«Круги»              -    1 шт.
лавка без спинки – 2 шт.



МККП с. Ланівка баскетбольне кільце - 1 шт. - 48867,27
лавка для пресу – 1 шт.
шведська стінка – 1 шт.
драбинка     – 1 шт.

драбинка «скеледром» - 1 шт.
драбинка «сітка»   – 1 шт.
турнік подвійний – 1 шт.
турнік                    – 1 шт.
місток з гіркою  – 1 шт.
місток з поручнями  – 1 шт.

Управлінню освіти     
виконавчого комітету с. Подорожне гірка дитяча  – 1 шт. - 49119,02
Стрийської міської   гойдалка-балансир – 1 шт.
ради карусель           – 1 шт.

гойдалка-маятникова  – 1 шт.

Управлінню освіти
виконавчого комітету с. Бережниця гірка дитяча   – 1 шт. -      49119,02
Стрийської міської   гойдалка-балансир – 1 шт. 
ради карусель           – 1 шт.

гойдалка-маятникова  – 1 шт.
Управлінню освіти
виконавчого комітету        с. Жулин гірка дитяча   – 1 шт. -      49119,02
Стрийської міської  гойдалка-балансир – 1 шт. 
ради карусель           – 1 шт.

гойдалка-маятникова  – 1 шт.
Управлінню освіти
виконавчого комітету       с. МаліДідушичі гірка дитяча   – 1 шт. -      49119,02
Стрийської міської гойдалка-балансир – 1 шт. 
ради  карусель            – 1 шт.

гойдалка-маятникова  – 1 шт.
Управлінню освіти
виконавчого комітету      с. Голобутів гірка дитяча   – 1 шт. -      49119,02
Стрийської міської гойдалка-балансир – 1 шт. 
ради карусель           – 1 шт.

гойдалка-маятникова  – 1 шт.

МККП с. Зарічне гірка дитяча   – 1 шт. -      49119,02
гойдалка-балансир – 1 шт. 
карусель           – 1 шт.
гойдалка-маятникова  – 1 шт.

МККП огорожадитячого огорожа металева  
майданчика с. Райлів сітчата –  103 м2

хвіртка металева – 1 шт. - 49292,00
(в т.ч. метал.стовпчики – 29 шт.
секції сітчаті 28 шт.)

Капітальний ремонт повітряної системи освітлення:

МККП по вул. Грабовецькій (від ж/б №22 кабель СіП 2х16 мм2

до з/д переїзду) м. Стрий- 74 м.п. 
опори металеві  –2 шт.              

світильники – 3 шт.         - 19803,92



МККП  по вул. Савурим. Стрий світильники  -9 шт.         -17775,30

МККПвнутрішньо дворового проїзду кабель СіП 2х16 мм2

по проспекту Чорновола, 35м. Стрий - 186м.п. 
опори металеві  –2 шт.              

світильники – 35 шт.         -   33155,15

МККП по вул. Січових кабель СіП 2х16 мм2

Стрільців,14м.Стрий - 90 м.п.
опори металеві  –2 шт.              

світильники  -2 шт.         - 23741,36

МККП по вул. Січових кабель СіП 2х16 мм2

Стрільців,18 а  м.Стрий - 90 м.п.
опори металеві  –2 шт.              

світильники  -2 шт.         - 22408,78

МККПвнутрішньо дворового проїзду кабель СіП 2х16 мм2

по повул. Б. Хмельницького, - 130м.п. 
15,17 м. Стрий опори металеві  –1 шт.              

світильники – 5 шт.         -   25189,40

МККП    пішохідного мосту через опора зі світильником
залізничну колію (від вул. h= 4 м– 16 шт.
Вокзальної до вул. Зубенка) 
в м. Стрий -  156857,89

МККПпо вул. Шевченка в с. Ланівкасвітильники  -17 шт.         - 30890,56

МККП   по вул. Миру в с. Ланівка світильники  -24 шт.         - 48649,57
прожектор  - 3 шт.

МККП   вуличнеосвітлення в с. Розгірче кабель СіП 2х16 мм2

- 2200 м.п.
світильники  -60 шт. -   207262,46

Капремонт тротуарів по вулицях:

МККП вул. Сколівська (від ФЕМ (бруківка) -1175,60 м2- 1199915,54
входу в парк Т. Г. Шев-)
ченка до з/д переїзду
(парна сторона) м. Стрий

МККП вул. Заньковецької (від ФЕМ (бруківка) -1121,00 м2- 1209626,66
вул. Болехівської до вул.)

Шашкевича м. Стрий

вул. Грабовецька ( від ж/б  ФЕМ (бруківка)- 166,0 м2

№ 106 до ж/б № 116  ) - 218235,60

МККП вул. 50-річчя УПА, біля ФЕМ (бруківка) - 227,0 м2

ж/б № 7 в м. Стрию -   229531,24



МККП Грабовецька, ж/б ФЕМ (бруківка) - 177,0 м2

63а, 63б в м. Стрию              - 216471,58

МККП вул. Олесницького, біля ФЕМ (бруківка) - 219,0 м2

мемоіального комплексу 
борцям за волю України в 
м. Стрию - 253853,05

МККП вул. Стрийська в с. Жулин ФЕМ (бруківка) - 436,1 м2 - 493520,29

МККП вул. І. Франка в с. Угерсько ФЕМ (бруківка) –967,5 м2 - 1082235,36
бордюр -  458,5 м.п.

МККП Капітальний ремонт внутрішнього
дворового проїздувул. ФЕМ (бруківка) -64,00 м2 - 625390,00
Б. Хмельницькогобіля ж/б асфальтне покриття
№ 32-а в м. Стрий -765,00 м2

Управління Будівництво футбольного міні –штучне покриття  -  924 м2 - 1498263,30
освіти поля зі штучним покриттям по прожектор          6 шт.     
виконавчоговул. Паркова в с. Підгірці ворота футбольні
комітету з сіткою  – 1 шт.
Стрийської міської кабель АВВГ 2х2,5 мм2- 128 м.п.
ради металева огорожа

із сітки  -  128 м.п.
хвіртка металева   -  1 шт.

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


