
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIV СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 11 серпня 2022 року     Стрий          № 1233

Про надання дозволу на внесення 
змін до договору оренди нерухомого 
або іншого окремого індивідуально 
визначеного майна, що належить до 
комунальної власності 
територіальної громади

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Нефроцентр» від 11 липня 2022 року № 135, відповідно до ст.ст. 4, 9, 16, 17 
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку 
передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 № 483, 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. За взаємною згодою сторін замінити сторону в договорі оренди 
нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що 
належить до комунальної власності територіальної громади, укладеного 10 
вересня 2021 року між Стрийською міською радою та Товариством з 
Обмеженою Відповідальністю «НЕФРОЦЕНТР», вказавши 
балансоутримувача комунальне некомерційне підприємство «Стрийська 
центральна міська лікарня», в особі директора Ковальчука Олександра 
Сергійовича.

2. За взаємною згодою сторін внести зміни у пункт 16 Розділу  I. 
Змінювані умови договору
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Співвідношення 
розподілу орендної 
плати станом на дату 
укладення договору

Балансоутримувачу 100 
відсотків  суми 
орендної плати

місцевому бюджету 0 
відсотків суми 
орендної плати

виклавши його в наступній редакції:
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Співвідношення 
розподілу орендної 
плати станом на дату 
укладення договору

Балансоутримувачу 70 
відсотків  суми 
орендної плати

місцевому бюджету 30 
відсотків суми 
орендної плати

3. Зміни умов договору оренди комунального майна, зазначені у 
цьому рішенні, здійснити шляхом укладання договору оренди в новій 
редакції згідно з примірним договором оренди та опублікувати в ЕТС в 
обсязі та строки, передбачені Порядком передачі майна в оренду.

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


