
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 серпня 2022 року            Стрий                           № 1237

Про внесення змін в додаток № 1
до Рішення ХХІ сесії VIII демократичного 
скликання від 28.04.2022 року № 1122
«Про безкоштовну передачу об’єктів 
після їх будівництва, та капітального ремонту  
з балансу відділу капітального будівництва  
Стрийської міської ради на баланси 
організацій-балансоутримувачів»

Розглянувши клопотання Відділу капітального будівництва Стрийської міської 
ради «Про внесення змін в додаток № 1 до Рішення ХХІ сесії VIII демократичного 
скликання від 28.04.2022 року № 1122 «Про безкоштовну передачу об’єктів житлово-
комунального, соціально-культурного призначення та благоустрою міста після 
завершення їх будівництва та капітального ремонту  з  балансу Відділу капітального 
будівництва Стрийської міської ради відповідно на баланси  організацій – 
балансоутримувачів»в частині зміни організації - балансоутримувача та вартості 
об’єктів, керуючись п.п. 31 п.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада вирішила:

1. Внести зміни в додаток № 1 доРішення ХХІ сесії VIII демократичного скликання від 
28.04.2022 року № 1122«Про безкоштовну передачу об’єктів житлово-комунального, 
соціально-культурного призначення та благоустрою міста після завершення їх 
будівництва та капітального ремонту  з  балансу Відділу капітального будівництва 
Стрийської міської ради відповідно на баланси  організацій – балансоутримувачів»в 
частині зміни організації - балансоутримувача та вартості об’єктів та викласти такі 
пункти вищевказаного Додатку:

МККП Грабовецька ,63а, 63б ФЕМ (бруківка) - 177,0 м2

в м. Стрию - 216471,58

МККП Капітальний ремонт внутрішнього
дворового проїздувул. ФЕМ (бруківка) -64,00 м2-   625390,00
Б. Хмельницькогобіля ж/б асфальтне покриття
№ 32-а в м. Стрий -765,00 м2



МККП вул. Заньковецької (від ФЕМ (бруківка) -1121,00 м2- 1209626,66 
вул. Болехівської до вул.)
Шашкевича(парна сторона)
м. Стрий

МККП вул. Стрийська в с. Жулин ФЕМ (бруківка) - 436,1 м2- 493520,29

ОСББ Капітальний ремонт віконних вікна 14 шт.
«50 річчя прорізівмісцьзагального
УПА,5» користування в ж/б №5 по вул. S – 53,48 м2 -118268,40

50 річчя УПА в м. Стрий

в новій редакції:

КП «УК: Тротуар по вул.       ФЕМ (бруківка) - 177,0 м2

КомфортнийГрабовецькій,63а, 63б Стрий» в м. Стрию 
(після  

капітального ремонту)  -    216971,58

МККПВнутрішньо дворовий ФЕМ (бруківка) -64,00 м2

проїзд по вул. асфальтне покриття  
Б. Хмельницького, -765,00 м2

№ 32 а м. Стрий
(після капітального -   633187,03  

ремонту)  

МККПТротуар по вул. Заньковецької ФЕМ (бруківка) -1121,00 м2 (від вул. 
Болехівської до вул.)

Шашкевича (парна сторона) - 1165618,66
(після  капітального ремонту)
      м. Стрий

МККПКапітальний ремонт тротуару 
                              по вул. Стрийська в с. Жулин ФЕМ (бруківка) - 436,1 м2-      498820,29

ОСББ Капітальний ремонт віконнихвікна 14 шт.
«50 річчя прорізівмісцьзагального
УПА,5» користування в ж/б №5 по вул. S – 53,48 м2 -119535,40 

50 річчя УПА в м. Стрий

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 
голови М. Дмитришината депутатські комісії з питань планування фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-
комунального господарства, комунального майна та приватизації, з  питань торгівлі, 
сфери послуг, з питань житлової політики та енергозабезпечення (О. Йосипчук). 

    Міський  голова Олег КАНІВЕЦЬ


