
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVІ СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2022 року   Стрий                             № 1295

Про надання згоди на безоплатне 
прийняття з державної  власності 
у комунальну власність 
Стрийської міської ради 
об’єктів нерухомого майна та 
погодження  техніко-
економічного обґрунтування 
доцільності передачі

Розглянувши лист Міністерства охорони здоров’я України від 10.08.2022 
№10-17/18164/2-22 щодо погодження передачі з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради майна, а саме: нежитлових 
приміщень санепідемстанції загальною площею 421.5 кв.м. та гаражу 
загальною площею 124.5 кв.м., керуючись статтею 3, частиною другою статті 4, 
частиною першою статті 7 Закону України «Про передачу об’єктів  права 
державної та комунальної власності», Методичних рекомендацій щодо 
розроблення техніко-економічного обґрунтуваннязабезпечення ефективного 
використання об'єктів права державної та комунальної власності,що 
пропонуються до передачі, затверджених наказом Міністерством економічного 
розвитку іторгівлі України від 27.12.2013 № 1591,статтями 25, 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська радаВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у 
комунальну власність Стрийської міської ради об’єкта нерухомого майна –
нежитловихприміщень санепідемстанції загальною площею 421,5 кв.м та 
гаража загальною площею 124, 5 кв.м., які розташовані за адресою:Львівська 
обл., м. Стрий, вул. Шевченка Т., будинок 26, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна 1385179746112.

2. Погодити проект техніко-економічного обґрунтування доцільності 
передачі нерухомого майна - нежитлових приміщень санепідемстанції 
загальною площею 421,5 кв.м та гаража загальною площею 124, 5 кв.м., які 
розташовані за адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка Т., будинок 
26, що належить Державі в особі Міністерства охорони здоров’яУкраїни та 



перебуває на балансі Державної установи «Львівський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» за 
адресою: вул. Шевченка, буд. 26у м. Стрию Стрийського районуЛьвівської 
області, у комунальну власністьСтрийської міської ради згідно з додатком.

3. Управлінню комунальним майномСтрийської міської ради 
(В.ЗУБРИЦЬКИЙ) вжити заходи щодо організації прийняття до комунальної 
власності нерухомого майна, зазначеного у п.1 даногорішення.

4. 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


