УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22 травня 2018 року

Стрий

№ 130

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, надання (зміну) поштовоадресних номерів, надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
Розглянувши звернення громадян, фізичних і юридичних осіб про надання
дозволу на переведення із житлових приміщень в нежитлові, надання (зміну)
поштово-адресних номерів, надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами,
відповідно до ст.7, 8 Житлового Кодексу України, п.2 ст.31 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:
1. Перевести із житлових в нежитлові
1.1. Перевести квартиру №1 по вул. Незалежності, 4 належну гр. (...), із житлових
приміщень в нежитлові шляхом її реконструкції під стоматологічний кабінет, з
влаштуванням окремого входу з вул. Незалежності, надавши відділу архітектури і
містобудування містобудівний розрахунок, отримавши містобудівні умови та
обмеження на реконструкцію. Змінити поштово-адресний номер кв.№1 по вул.
Незалежності, 4 на нежитлові приміщення №1 по вул. Незалежності, 4.
1.2. Перевести квартиру №11 по вул. Героїв Небесної Сотні, 2 належну гр. (...),
із житлового приміщення в нежитлове шляхом її реконструкції під офісне
приміщення, з влаштуванням окремого входу зі сторони вулиці Героїв Небесної
Сотні, надавши відділу архітектури і містобудування містобудівний розрахунок,
отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. Змінити поштовоадресний номер кв.№11 по вул. Героїв Небесної Сотні, 2 на нежитлові приміщення
№11 по вул. Героїв Небесної Сотні, 2.
1.3. Перевести житлові приміщення площею 15.48 кв.м; 21.50кв.м; 22.88 кв.м із
житлового фонду в нежитлові по вул.А.Корчака, 3 належних гр. (...), шляхом їх
реконструкції під магазин промислових товарів та побутової техніки, з влаштуванням
двох окремих входів з вул. А.Корчака, надавши відділу архітектури і містобудування

містобудівний розрахунок, отримавши містобудівні умови та обмеження на
реконструкцію. Змінити поштово-адресний номер житлових приміщень: 3-1 площею
15.48 кв.м; 3-2 площею 21.50 кв.м; 2-1 площею 22.88 кв.м по вул.А.Корчака,3 на
нежитлові приміщення по вул. А.Корчака, 3/2.
2. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пунктах 1.1 - 1.3. даного рішення
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 “Світанок”, КП «Надія» та ін.
3. Надати поштово-адресний номер:
3.1. №41 по вул. Братів Кирчевих, земельній ділянці (кадастровий номер –
4611200000:08:005:0011), площею 0,12 га, належній гр. (...).
3.2. №8 по вул. Т.Шевченка, 171б вбудованим нежитловим приміщенням
(№№14, 15, 16, 17, 21, 54, 57, ІІІ, ІV згідно технічного паспорту виготовленого
Стрийським МБТІ від 03.05.2018р. інвентаризаційна справа №5319, реєстровий
№1848), площею 140,4 кв.м, гр (...).
3.3. Приміщенням в житловому будинку №41 по вул. В.Івасюка згідно
висновку №008/17-ЛВ щодо розрахунку часток об’єкта нерухомого майна
виготовленого ТзОВ «Інвентарі Груп» від 24.02.2017р.:
3.3.1. №1 приміщенням підвалу: ІІ (площею 8,4 кв.м), ІІІ (14,4 кв.м),
приміщенням 1-го поверху: 1-7 (6,3 кв.м), приміщенням мансардного поверху: 1-10
(12,5 кв.м), 1-11 (5,1 кв.м), 1-12 (13,0 кв.м), 1-13 (33,3 кв.м), 1-14 (7,2 кв.м), 1-15 (15,8
кв.м), 1-16 (7,4 кв.м), 1-17 (20,1 кв.м), гр. (...).
3.3.2. №2 приміщенням підвалу: І (площею 19,3 кв.м), IV (10,8 кв.м), V (8,3
кв.м), приміщенням 1-го поверху: 1-1 (6,0кв.м), 1-2 (22,1 кв.м), 1-3 (20,5 кв.м), 1-4
(20,9 кв.м), 1-5 (15,3 кв.м), 1-6 (2,0 кв.м), 1-8 (10,5 кв.м), 1-9 (7,2 кв.м), гр. (...).
4. Змінити поштово-адресний номер:
4.1. земельної ділянки по вул. Б.Хмельницького, 54 на №2а по вул. Я.Мудрого,
належної гр. (...).
4.2. приміщення складу (літ. Й-1), площею 238,2 кв.м, земельної ділянки
комунальної власності, яка перебуває в оренді ТзОВ «Компанія з управління

активами «Інвестиційна група «Глобус», площею 0,0665 га (кадастровий номер –
4611200000:06:002:0048) по вул. І.Сірка, 6 на №6а по І.Сірка.
5. Надати дозвіл на об’єднання приміщень №1 - №86, «І» - «ІІІ» (загальною
площею 12277,6 кв.м.) та приміщень №89, 104 – 118 (загальною площею 5861,6 кв.м)
цеху м’ясопереробки «Б» по вул. Промисловій, 10, належних гр.(...), шляхом
проведення реконструкції, надавши відділу архітектури і містобудування
містобудівний розрахунок, отримавши містобудівні умови та обмеження на
реконструкцію з утворенням нового об’єкту №10є по вул. Промисловій.
6. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пунктах 3 - 5 даного рішення, в
двотижневий термін здійснити заміну табличок з назвою вулиць та номерів будинків
(встановити таблички з назвою вулиць та номерів будинків).
7. Надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами - банеру, розміром 2,0 х 1,5
м, (площа місця розташування – 3,0 кв.м), на існуючій огорожі між будинками №1 та
№3 по вул. Незалежності, ТОВ «Гишко», терміном 1 (один) рік.
8. 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.
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

