УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
22 серпня 2018 року

Стрий

№ 210

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, надання поштово-адресних
номерів, внесення зміни в рішення, надання
дозволу на влаштування контейнерного
майданчика, встановлення збірно-розбірного
гаража, дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Розглянувши звернення громадян, фізичних і юридичних осіб про надання
дозволу на переведення із житлових приміщень в нежитлові, надання поштовоадресних номерів, внесення зміни в рішення, надання дозволу на влаштування
контейнерного майданчика, надання дозволу на встановлення збірно-розбірного
гаража, 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 житлового фонду в нежитловий:
1.1. квартиру №3 по вул. Успенській, 31 належну гр.(...), шляхом її
реконструкції під магазин промислових товарів та офісне приміщення, з
влаштуванням окремого входу з вул. Міхновського, надавши відділу архітектури і
містобудування містобудівний розрахунок, отримавши містобудівні умови та
обмеження на реконструкцію. Змінити поштово-адресний номер кв.№3 по вул.
Успенській, 31 на нежитлові приміщення №3 по вул. Успенській, 31.
1.2. частину квартири №2 по вул.Заньковецької, 75 належну гр.(...), шляхом її
реконструкції під магазин промислових товарів, з влаштуванням окремого входу з
вул.Заньковецької, надавши відділу архітектури і містобудування містобудівний
розрахунок, отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. Надалі
квартиру №2 по вул.Заньковецької, 75 рахувати однокімнатною.
1.3. квартиру №4 по вул. Успенській, 35 належну гр.(...), шляхом її
реконструкції під магазин промислових товарів, з влаштуванням окремого входу з
вул. Успенської, надавши відділу архітектури і містобудування містобудівний
розрахунок, отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. Змінити
поштово-адресний номер кв.№4 по вул. Успенській, 35 на нежитлові приміщення №4
по вул. Успенській, 35.

2. Суб’єкту містобудування, зазначеному в пункті 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. №85б по вул. Лесі Українки, земельній ділянці №2, площею 0,0262 га,
утвореній згідно проекту розподілу земельної ділянки (кадастровий номер:
4611200000:02:010:0031) по вул.Лесі Українки, 85 – 85а, залишивши поштовоадресний номер № 85 - 85а по вул.Лесі Українки, за земельною ділянкою №1, площею
0,0738 га, належним гр. (...);
3.2. №72а по вул.Кобринської, житловому будинку Б-1, сараю «В», сараю «Г»,
навісу «Д», убиральні «Е», вимощенню «ІІ», огорожі №4 та земельній ділянці №2,
площею 0,0227 га, утвореній згідно проекту розподілу земельної ділянки
(кадастровий номер: 4611200000:05:027:0002) по вул.Кобринської, 72, залишивши
поштово-адресний номер №72 по вул. Кобринської за житловим будинком А-1,
вимощенням «І», огорожею №1, хвірткою №2, хвірткою №3, належним гр. (...).
4. Внести зміни в п. 5.2. рішення міськвиконкому від 10.05.2012р. №123 та
викласти в наступній редакції: «Надати поштово-адресний номер №1е по
вул.Галицькій, нежитловим приміщенням №12 - 14, 28 по вул.Галицькій, 1 (згідно
технічного паспорта, виготовленого Стрийським МБТІ станом на 03.12.2012р.) гр.
(...)».
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 Стрийському МККП на влаштування контейнерного
майданчика для збору побутових відходів по вул. Проектованій – вул. Савури,
відповідно до акту обстеження від 25.07.2018р. Існуючий контейнерний майданчик
для збору побутових відходів, поблизу багатоквартирного житлового будинку №76 по
вул. Зваричі, - ліквідувати.
7. Надати дозвіл на встановлення металевого збірно-розбірного тимчасового
гаражу, площею 19,25 кв.м., гр.(...) (учаснику АТО) на прибудинковій території
будинку №12 по вул. Мазепи.
8. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРПОЛ –
МЕДІА» на розміщення рекламної конструкції терміном на 1 (один) рік:
8.1. по вул. Сколівській (біля Стрийської ОДПІ), двостороннього щита, розм.
6.0 х 3.0 м, (загальною площею 11,2 кв.м);

8.2. по вул. Успенській (між буд. №5 та №7), одностороннього щита, розм. 6.0 х
3.0 м, (загальною площею 11,2 кв.м).
9. 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.
10. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям
внести зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Р.Маланія.

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

