
  

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІІ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 10 листопада 2022 року    Стрий                                   №1364

Про внесення змін у рішення 
XXIII сесії VIII демократичного 
скликання №1191 від 01 липня 
2022 року «Про надання згоди на 
безоплатне прийняття з 
державної  власності у 
комунальну власність 
Стрийської міської ради об’єкту 
нерухомого майна»

Розглянувши клопотання Акціонерного товариства «Укртранснафта» 
щодо передачі об'єкту нерухомого майна «Дитячий садок-ясла» та лист від 01 
листопада 2022 року вих. №45-01-00/16/5952-22 про внесення змін до рішення 
сесії Стрийської міської ради від 01 липня 2022 року року «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття з державної  власності у комунальну власність 
Стрийської міської ради об’єкту нерухомого майна», керуючись статтею 3, 
частиною другою статті 4, частиною першою статті 7 Закону України «Про 
передачу об’єктів  права державної та комунальної власності», статтями 25, 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Викласти пункт 1 рішення XXIII сесії VIII демократичного скликання 
№1191 від 01 липня 2022 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття з 
державної  власності у комунальну власність Стрийської міської ради об’єкту 
нерухомого майна» у новій редакції:

Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності у комунальну 
власність Стрийської міської ради об’єкта нерухомого майна – «Дитячий 
садок - ясла» інвентарний номер 20312001243, що розташований за 
адресою: вул. Стрийська, 11 а, с. Жулин, Стрийський район, Львівська 
область, який розташований на земельній ділянці площею 0,2967 га, 
кадастровий номер 4625382400:01:017:0004.
2. Пункт 2 рішення XXIII сесії VIII демократичного скликання №1191 від 01 

липня 2022 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної  
власності у комунальну власність Стрийської міської ради об’єкту нерухомого 
майна» вважати таким що втратив чинність.



3. 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


