
  
    СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА          ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

15  квітня  2021р.                               Стрий                             №  116

Про передачу житлових будинків
 на самостійне управління співвласникам 
       
         Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 
метою ефективного управління спільним майном співвласників багатоквартирних 
будинків, розглянувши заяви співвласників  будинків про передачу будинків  на 
самостійне обслуговування жителям, керуючись статтею 30, частиною першою статті 
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради вирішив:

1. КП «УК «Світанок» (Н. Бойко), як попередньому  балансоутримувачу:
1.1. Передати частину житлового будинку (технічну документацію),  №25 по вул. 

Болехівській площею 212 м. кв. (площа квартир-120 м.кв., сходова клітка- 38 
м.кв., підвальні приміщення- 54 м.кв.) власникам квартир (уповноваженій 
особі від житлового будинку)  на самостійне управління, а нежитлову частину 
будинку, площею 471 м. кв. (кімнати-257 м.кв., сходова клітка-55 м.кв., 
кладова -11 м.кв., туалети- 11 м.кв., підвальні приміщення -130 м. кв.) -відділу 
з питань приватизації та управління комунальним майном Стрийської міської 
ради.

1.2. Передати житловий №6  по вулиці  І. Гонти  на самостійне управління 
співвласникам.

2. Внести зміни до рішення Стрийського міськвиконкому №168 від 22 липня 2020 
року, а саме п.8 додатку  викласти у наступній редакції:
3.1. КП «УК «Світанок» (Н. Бойко), як попередньому  балансоутримувачу, 
передати                частину житлового будинку (технічну документацію), №89 по 
вул. Т. Шевченка площею 432 м. кв.( площа квартир -307 м. кв, сходова клітка – 
40 м.кв. підвальні приміщення- 85 м. кв.) власникам квартир (уповноваженій 
особі від житлового будинку)  на самостійне управління, а частину  будинку, де 
розміщені нежитлові приміщення  площею 750 м. кв. ( кімнати- 649 м.кв, сходова 



клітка- 20м.кв, коридор -48 м.кв., підвальні приміщення-13 м.кв.) - відділу з 
питань приватизації та управління комунальним майном Стрийської міської ради.

   3. Комісії провести передачу житлових будинків, та оформити актами  прийому-
передачі, які подати на затвердження голові комісії.
   4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  
І.Стецика.

   
  

Міський голова                                                                        Олег КАНІВЕЦЬ

                                     
                                     

                                            


