
             

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIV СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 11 серпня 2022 року   Стрий № 1229

Про внесення змін у додатки1 та 2
до рішення №329 від 29 квітня 2021
року «Про затвердження Переліків 
першого та другого типів об’єктів
оренди комунальної власності
Стрийської міської ради»

     Відповідно до статей 29, 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  Закону України  “Про оренду державного та 
комунального майна”, керуючись Порядком передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 
03.06.2020 року №483 “Деякі питання оренди державного та 
комунального майна”, з метою забезпечення збереження і підвищення 
ефективності використання комунального майна, шляхом передачі його в 
оренду фізичним, юридичним особам та збільшення потенційних джерел 
надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету громади, 
врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 
пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між 
орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, 
що перебуває в комунальній власності Стрийської міської ради міська 
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести змін в додаток 1 до рішення VII сесії VIII демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року № 329 
«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 
оренди комунальної власності Стрийської міської ради»,  доповнивши  
Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, які 
підлягають передачі в оренду  шляхом  проведення аукціону пунктом 
117, 118 та 119:
№ 
п/п Власник Адреса Площакв.м. Цільовепризначення

117
КНП 
«Стрийська 

м. Стрий, вул. 
Дрогобицька, 

6.0 Торгівельний апарат



ЦМЛ» 50 (2 поверх)

118
КНП 
"Стрийська 
ЦРЛ"

м. Стрий, вул. 
О. Басараб 15 
(2 поверх)

3.0 Торгівельний апарат

119
КНП 
"Стрийська 
ЦРЛ"

м. Стрий, вул. 
О. Басараб 15 
(1,4,5,7 
поверх)

227.4
Провадження 
медичної діяльності

2. Внести змін в додаток 1 до рішення VII сесії VIII демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року № 329 
«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 
оренди комунальної власності Стрийської міської ради»,  виключивши 
з  Переліку першого типу об’єктів оренди комунальної власності, які 
підлягають передачі в оренду  шляхом  проведення аукціону пункту
№ 
п/п Власник Адреса Площа 

кв.м.
Цільове 
призначення

24. 
КНП "Стрийська 
ЦРЛ" 

м. Стрий, вул. О. 
Басараб 15 (2 
поверх)

34,2 Аптечний пункт 

3. Внести зміни в додаток 2 до рішення VII сесії VIII демократичного 
скликання Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року № 329 
«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 
оренди комунальної власності Стрийської міської ради», доповнивши 
Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності, які 
підлягають передачі в оренду без проведення аукціону пунктом 106:
№ 
п/п Власник Адреса Площа 

кв.м.
Цільове 
призначення

106
Стрийська міська 
рада

м. Стрий, вул. 
Героїв Небесної 
Сотні, 1

178,2
Бюджетна 
установа

4. 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


