
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХIХСЕСІЯVIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

  від 1 грудня 2022 року    Стрий № 1382
Про безкоштовнупередачу на баланс 
Комунального підприємства «Стрийтеплоенерго»
основних засобів по вул. Петлюри, 72 у м.Стрий
з балансу Комунального некомерційного
підприємства«Стрийська центральна міська лікарня»
на праві господарського відання

Розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства 
«Стрийська центральна міська лікарня», про безкоштовну передачу основних 
засобівз балансу Комунального некомерційного підприємства «Стрийська 
центральна міська лікарня» на праві господарського відання на баланс  
комунального підприємства «Стрийтеплоенерго», та керуючись статтею 32,60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська міська 
рада 

ВИРІШИЛА:

1. Передати безкоштовно на баланс Комунального підприємства 
«Стрийтеплоенерго» основні засоби з балансу Комунального некомерційного 
підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» на праві господарського 
відавання, а саме:

Лічильник газуG250 PГК  інвентарний номер 10430015 рік випуску 2004, первісна 
вартість – 8427,15 грн.(вісім тисяч чотириста двадцять сім грн.15 коп.).

Лічильник газу G250 PГК інвентарний номер 10430016 рік випуску 2004, первісна 
вартість – 8427,15 грн.(вісім тисяч чотириста двадцять сім  грн.15 коп.).

Котел НІІСТУ – 5М  інвентарний номер 10480013  рік випуску 2005,         первісна 
вартість – 22781,67 грн.(двадцять дві тисячі сімсот вісімдесять одна грн.67 коп.).

Котел НІІСТУ – 5М  інвентарний номер 10480014  рік випуску 2008, первісна 
вартість – 28218,60 грн.(двадцять вісім тисяч двісті вісімнадцять грн.60 коп.).

Водонагрівач  інвентарний номер 10410011  рік випуску 2006, первісна вартість – 
7455,42грн.(сім тисяч чотириста п’ятдесят п’ять грн.42 коп.).

Обчислювач газу (коректор)  інвентарний номер 10430017  рік випуску 2006, 
первісна вартість – 16484,64 грн.(шістнадцять тисяч чотириста вісімдесять 
чотири грн.64 коп.).

Насос СМ – 80 - 050інвентарнийномер 10410012  рік випуску 2007, первісна 
вартість – 7863,54 грн.(сім тисяч вісімсот шістдесять три грн.54 коп.).

Насос СМ – 80 - 050 інвентарний номер 10410016  рік випуску 2010, первісна 
вартість – 7402,35 грн.(сім тисяч чотириста дві   грн.35 коп.).



Насос СМ – 100 – 65 – 250 інвентарний номер 10410018  рік випуску 2013, 
первісна вартість – 12023,10 грн.(дванадцять тисяч двадцять три грн.10 коп.).

  2. Затвердити акт прийому передачі (Додаток № 1)
3.Директору Комунального некомерційного підприємства “Стрийська центральна 

міська лікарня” (О. КОВАЛЬЧУК) провести безкоштовно передачу основних 
засобів згідно діючого законодавства. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови(Х. ГРЕХ)  та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту населення (І. САЛДАН).

Міський голова                                                        Олег КАНІВЕЦЬ

 


