
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХІV СЕСІЯ  VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 11 серпня 2022 року    Стрий № 1234

Про особливості оренди
комунального майна
Стрийської міської ради в умовах
воєнного стану та звільненні
від орендної плати

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України від 21.05.1997 № 
280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», Закону України від 03.10.2019 р. № 
157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», беручи до уваги, що на 
території України у зв’язку з повномасштабною агресією Російської Федерації 
Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України «Про затвердження 
Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 2102-IX«Про введення воєнного 
стану в Україні» введено воєнний стан, керуючись п. 129-1 Порядку передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483, постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.2022 р. № 634 «Про особливості оренди 
державного та комунального майна у період воєнного стану», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. На період воєнного стану і протягом трьох місяців після його 
припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31.12.2022 р., звільнити від 
оплати орендної плати за договорами оренди комунального майна Стрийської 
міської ради, чинними станом на 24.02.2022 р. або укладеними після цієї дати за 
результатами аукціонів, що відбулися 24.02.2022 р. або раніше, орендарів 
фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які були призвані або прийняті на 
військову службу після оголошення воєнного стану.

2. З моменту набрання чинності цим рішенням на період дії воєнного 
стану, але у будь-якому разі не довше ніж до 31.12.2022 р., орендарі 



комунального майна, цільовим призначенням якого є розміщення офісу 
управління поліції охорони звільняються від орендної плати.

3.      Встановити для орендарів, які беруть участь в аукціоні з оренди 
комунального майна з метою переміщення виробничих підприємств та 
комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я, розміщених 
на території, на якій велись (ведуться) бойові дії або тимчасово окупованих 
збройними формуваннями Російської Федерації, пільгову орендну ставку в 
розмірі 1 грн. за 1 кв.м протягом перших шести місяців оренди. (далі - пільгова 
орендна плата).

Для отримання права на пільгову орендну плату переможець аукціону 
разом із підписаним протоколом аукціону подає орендодавцю клопотання про 
сприяння переміщенню виробництва та інших активів і потужностей для 
провадження господарської діяльності. Клопотання може бути видано не 
пізніше дати, що передує даті проведення аукціону.

Про застосування пільгової орендної плати орендодавець приймає 
рішення/наказ одночасно із затвердженням протоколу аукціону. 

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


