УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
23.04.2018р.

м. Стрий

№109

Про переведення житлових приміщень в нежитлові,
надання (зміну) поштово-адресних номерів,
дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
та стаціонарних тимчасових споруд

Розглянувши звернення громадян, фізичних і юридичних осіб про надання дозволу
на переведення із житлових приміщень в нежитлові, надання (зміну) поштово-адресних
номерів, дозволу на розміщення зовнішньої реклами стаціонарних тимчасових споруд,
відповідно до ст.7, 8 Житлового Кодексу України, п.2 ст.31 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконком міської ради в и р і ш и в:
1. Перевести квартиру №1 по вул..Олесницького,9 належну гр. Гойвановичу Ігору
Михайловичу, із житлових приміщень в нежитлові шляхом її реконструкції під магазин
промислових товарів, з влаштуванням двох окремих входів з вул.Олесницького, надавши
відділу архітектури і містобудування містобудівний розрахунок, отримавши містобудівні
умови та обмеження на реконструкцію. Змінити поштово-адресний номер кв.№1 по
вул.Олесницького,9 на нежитлові приміщення №1 по вул.Олесницького,9.
2. гр. Гойвановичу Ігору Михайловичу визначити через міське управління
земельних ресурсів частку земельної ділянки для обчислення земельного податку та
провести перереєстрацію цільового використання приміщень в службах інженерного
забезпечення: УЕГГ, РЕМ, КП “Стрийводоканал”, КП “Надія” та ін.
3. Надати поштово-адресний номер:
3.1. №18а по вул. Дрогобицькій, земельній ділянці (кадастровий номер –
4611200000:06:064:0034), площею 0,0546 га, гр. Двоскіної Лідії Михайлівни.
3.2. №11а по вул. Головінського, земельній ділянці, площею 0,0268 га відповідно до
Рішення Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 21.09.2017р. про
реальний розподіл земельної ділянки, гр. Каліцуна Івана Петровича.
3.3. №25г по вул. Зеленій, приміщенням “5”, “6”, “7”, “8” по вул. Зеленій, 25,
загальною площею 108,9 кв.м, належним гр. Данько Ірині Ярославівні.
3.3.1. п. 7.7 рішення міськвиконкому від 25.09.2008р. №321, вважати таким, що
втратив чинність.
3.4. №12г по вул.. Промисловій, нежитловим будівлям, а саме прохідна «У-1»,
площею 8,4 кв.м, мийка та дезінфекція автотранспорту «Ф-1», площею 4,3 кв.м,
автомеханічний цех «Х-2», площею 506,7 кв.м, належним ТзОВ «МІС ВЕСТА».

4. Змінити поштово-адресний номер:
4.1. квартири №1 в одноквартирному житловому будинку по вул. Матейка, 8 на №8
по вул. Матейка, індивідуальному житловому будинку гр. Когут Тетяни Миколаївни.
4.2. приміщення №24, площею 34,5 кв.м, в нежитловій будівлі майстерні «А-1» по
вул. Незалежності, 21г, належне гр. Левицького Петра Степановича, приєднавши його до
будівлі №21 по вул. Незалежності.
4.3. №54 по вул. Успенській на №54а по вул. Успенській, земельної ділянки
(кадастровий номер – 4611200000:04:020:0162), площею 0,0182 га, належної гр. Янківській
Вірі Володимирівні.
5. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пунктах 3, 4 даного рішення, в
двотижневий термін здійснити заміну табличок з назвою вулиць та номерів будинків
(встановити таблички з назвою вулиць та номерів будинків).
6. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами – щита, розміром 1,5х1,2м
(площа місця розташування 2,6 кв.м) по вул..Коссака (біля буд.№5), ФОП Палінській Ользі
Володимирівні, терміном 1 (один) рік.
7. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами отримати на протязі 5-ти днів у відділі
житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку після сплати
податку з реклами та укладання договору оренди з відділом приватизації і управління
міським комунальним майном та земельними ресурсами на місце його розташування.
8. Надати дозвіл на розміщення стаціонарної тимчасової споруди:
8.1. розміром 6,0х5,0м (2 шт.) по вул. Незалежності (біля буд. №46) ФОП Федірко
Ірині Степанівні;
8.2. розміром 6,0х3,0м по вул. Успенська (біля автостанції) ФОП Пекушу Юрію
Юрійовичу.
9. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям внести
зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови І.Стецика.
Міський голова

Роман Шрамов’ят

