
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІІ СЕСІЯ  VIII  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 1 липня 2022 року            Стрий                      № 1190

Про повернення комунального нерухомого 
майна з оперативного управління  
Стрийського управління державної 
казначейської служби України  Львівської 
області  у комунальну власність на баланс 
відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном  Стрийської міської 
ради Стрийського району Львівської області

Розглянувши клопотання начальника Стрийського управління державної 
казначейської служби України Львівської області О. Тучапська від 01 червня 
2022 року №362 за вх.1297/3.6 від 02 червня 2022 року, керуючись  статтями 26, 
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Повернути з оперативного управління Стрийського управління 
державної казначейської служби України Львівської області у комунальну 
власність на баланс відділу з питань приватизації та управління комунальним 
майномСтрийської міської радиСтрийського району Львівської області 
комунальне нерухоме майно-нежитлове приміщення загальною площею 287.7 
кв. м за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні,1, м. Стрий (колишня вул. 
Замкова,1) згідно з додатком.

2. Повернення комунального нерухомого майна здійснити в 
установленому законом порядку.

3. Утворити комісію з приймання - передачі об’єкту комунального 
нерухомого майна визначеного пунктом 1 даного рішення згідно 
розпорядження міського голови.

4. Начальнику відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської 
області (Л.Гетьманчик)забезпечити належний облік, обслуговування та 
утримання повернутого комунального нерухомого майна. 

5. 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).

Міський голова               Олег КАНІВЕЦЬ



                                                                                         Додаток 

                                                                                 до рішення № 1190
                                                                                  «1» липня2022 року

Перелік матеріальних цінностей, що передаються з балансу Стрийського 
управління державної казначейської служби України Львівської області у 
комунальну власність на баланс відділу з питань приватизації та управління 
комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського районуЛьвівської 
області

№ Назва ТМЦ Інвентарний 
номер

Одиниця 
виміру

Кількість Вартість, 
грн.

1 Нежитлове 
приміщення

101310001 287.7 кв. м 1 2463341,00

Разом: 2463341,00

Секретар ради                                                                     Мар'ян   БЕРНИК


