
             

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXVIСЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
29 вересня 2022 року  Стрий                        № 1293

Про надання в оренду вбудованих 
нежитлових приміщень,
що належать до комунальної власності
Стрийської міської ради, які включені 
до переліку другого типу 
(без проведення аукціону) 

Відповідно до звернень КНП ЛОР «Львівського обласного центру 
екстреної медичної допомоги та медичної практики», Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області, Львівської обласної прокуратурита 
керуючись  ст.ст. 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 
майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 
затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 р. №483 «Деякі питання 
оренди державного та комунального майна», рішення VII  сесії VIII 
демократичного скликання №330 від 29.04.2021р. «Про затвердження 
Положення про оренду майна комунальної власності територіальної громади 
Стрийської міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди 
комунального майна», Стрийської міської ради, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати в оренду вбудовані нежитлові приміщення (№№ 5, 6, 8, 9) 
загальною площею 32,5  кв. м комунальному некомерційному підприємству 
Львівської обласної ради «Львівському обласному центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф»  по вул. С. Петлюри, 72  у м. Стрию 
терміном на три роки.

2. Надати в оренду нежитлові приміщення (№№ 87, 88, 93, 94, 95, 
202, 203) загальною площею 149,8 кв.м Головному управлінню 
Держгеокадастру у Львівській області по вул. Нижанківського, 5 у м. Стрию 
терміном на три роки.

3. Надати в оренду нежитлові приміщення (№№ I,II,III,IV,V,VI,17-
32) загальною площею 371,6 кв.м Львівській обласній прокуратурі по вул. 
Шевченка, 89 у м. Стрию терміном на три роки.



4. Розрахунок орендної плати для орендарів вказаних у п. 1,2,3 
даного рішення здійснювати  в розмірі 1 грн. в рік без ПДВ.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення IV сесії VIII 
демократичного скликання № 84 від 28.01.2021р. «Про включення Львівської 
обласної прокуратури в перелік об’єктів комунальної власності другого типу, 
які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону». 

6. Виконання даного рішення доручити управлінню комунальним 
майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (В. 
ЗУБРИЦЬКИЙ)

7. 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


