
          

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXІІСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 26 травня 2022 року               Стрий           № 1148

Про намір передачі в оренду
вбудованих нежитлових приміщень
шляхом проведення аукціону

     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., рішенням 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. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме: вбудованого 
нежитлового приміщення  № 119 гастроентерологічного корпусу «Г-5» 
загальною площею 21,2 кв. м за адресою: Львівська обл., м. Стрий,  вул. 
Петлюри, 72.

2. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме: вбудованих 
нежитлових приміщень  № 12, № 13, частина № 14, № 16 нежитлової 
будівлі «А-2» загальною площею 53,7 кв. м за адресою: Львівська обл., 
Стрийський  р-н, смт. Дашава,  вул. Шевченка, 5.

3. Затвердити звіт про оцінку майна, а саме: вбудованого 
нежитлового приміщення  № 2 нежитлової будівлі «А-2» загальною 
площею 21,5 кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, смт. 
Дашава,  вул. Шевченка, 5.

4. Відділу з питань приватизації та управління комунальним 
майном (Л. Гетьманчик):



4.1. Оголосити та провести електронні торги (аукціони) щодо 
надання права на укладення договору оренди у ЕТС ProzorroПродажі 
вказані у п. 1, 2, 3даного рішення, які є власністю Стрийської міської 
ради:

4.1.1. Затвердити умови експлуатації вбудованого нежитлового 
приміщення № 119  загальною площею 21,2 кв. м за адресою: Львівська 
обл., м. Стрий, вул. Петлюри, 72 право оренди на яке виставлятиметься 
на електронні торги (аукціон) для ведення медичної практики 
(ортопедичні вироби).

4.1.2. Затвердити умови експлуатації вбудованих нежитлових 
приміщень №12, №13, частина № 14, № 16нежитлової будівлі «А-2» 
загальною площею 53,7 кв. м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-
н, смт. Дашава, вул. Шевченка, 5 право оренди на яке виставлятиметься 
на електронні торги (аукціон) для ведення медичної практики.

4.1.3. Затвердити умови експлуатації вбудованого нежитлового 
приміщення № 2  нежитлової будівлі «А-2» загальною площею 21,5 кв. 
м за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Дашава, вул. 
Шевченка, 5 право оренди на яке виставлятиметься на електронні торги 
(аукціон) для ведення медичної практики.

4.2. Затвердити оголошення про передачу майна в оренду, що 
включено до переліку Першого типу об’єктів комунальної власності, які 
підлягають передачі в оренду шляхом проведення аукціону:

4.2.1. Вбудоване нежитлове приміщення №119 
гастроентерологічного корпусу «Г-5»  загальною площею 21,2  кв. м за 
адресою: Львівська обл.,  м. Стрий, вул. Петлюри, 72 (Додаток №1)

4.2.2. Вбудовані  нежитлові приміщення № 12, №13, частина № 14, 
№ 16нежитлової будівлі «А-2» загальною площею 53,7  кв. м за 
адресою: Львівська обл.,  Стрийський р-н, смт. Дашава, вул. Шевченка, 5 
(Додаток №2).

4.2.3. Вбудоване  нежитлове приміщення № 2нежитлової будівлі 
«А-2»  загальною площею 21,5  кв. м за адресою: Львівська обл.,  
Стрийський р-н, смт. Дашава, вул. Шевченка, 5 (Додаток №3).

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

6. 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


