УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
25 вересня 2018 року

Стрий

№ 241

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, надання поштово-адресних номерів,
дозволу на розміщення тимчасових споруд,
контейнерного майданчику, зовнішньої реклами
Розглянувши звернення громадян, фізичних і юридичних осіб про надання
дозволу на переведення із житлових приміщень в нежитлові, надання поштовоадресних номерів, надання дозволу на розміщення тимчасових споруд, контейнерного
майданчику, 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 №5 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.№5 по вул. Успенській, 35 на нежитлові приміщення №5
по вул. Успенській, 35.
1.2. квартиру №1 по вул. А. Корчака, 15 належну гр. (...), шляхом її
реконструкції під магазин промислових товарів та офіс з влаштуванням окремого
входу з вул. А. Корчака, надавши відділу архітектури і містобудування містобудівний
розрахунок, отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію. Змінити
поштово-адресний номер кв.№1 по вул. А. Корчака, 15 на нежитлові приміщення №1
по вул. А. Корчака, 15.
2. Суб’єкту містобудування, зазначеному в пункті 1.1., 1.2. 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. №60а по вул. Зваричі, земельній ділянці (діл. №1) згідно проекту розподілу
виготовленого ФОП Бовтачем В.І., площею 0,0417 га та новозбудованому житловому
будинку згідно декларації про готовність об’єкта до експлуатації за № ЛВ
141182332233 від 21.08.2018р., загальною площею 221,3 кв.м, житловою площею 94,8
кв.м, залишивши №60 по вул. Зваричі за земельною ділянкою (діл. №2), площею
0,0347 га, гр. (...).
3.2. земельним ділянкам згідно проекту розподілу виготовленого ФОП
Бовтачем В.І., гр. (...):
3.2.1. №7 по вул. О.Ольжича, ділянці №5, площею 0,0219 га;
3.2.2. №9 по вул. О.Ольжича, ділянці №4, площею 0,0215 га;
3.2.3. №11 по вул. О.Ольжича, ділянці №3, площею 0,0182 га;
3.2.4. №13 по вул. О.Ольжича, ділянці №2, площею 0,0225 га;
3.2.5. залишити №8б по вул. І.Багряного за ділянкою №1, площею 0,1111 га.
3.3. №7 по вул. Ольжича торгово-офісній будівлі по вул. І.Багряного, 8б згідно
декларації про готовність об’єкта до експлуатації за №ЛВ 141182341840 від
22.08.2018р., загальною площею 343,0 кв.м, гр. (...).
3.4. №29/7 по вул. Незалежності, нежитловому приміщенню (приміщення
№1-1, площею 27,4 кв.м, приміщення №1-2, площею 1,6 кв.м, приміщення №1-3,
площею2,3кв.м, згідно технічного паспорту виготовленого ТзОВ «Інвентарі Груп»
від 21.08.2018р., інвентаризаційна справа №0474-ЛВ), належному гр. (...), залишивши
№29/1 за нежитловим приміщенням (приміщення №1-4, площею 1,9кв.м, приміщення
№1-5, площею 21,2 кв.м, приміщення №1-6, площею 2,4 кв.м) належним гр. (...).
4. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пункті 3. даного рішення, в
двотижневий термін здійснити заміну табличок з назвою вулиць та номерів будинків
(встановити таблички з назвою вулиць та номерів будинків).
5. Надати дозвіл на розміщення стаціонарної тимчасової споруди:
5.1. розміром 3,0х3,0м по вул. Незалежності (біля буд. №50) ГО «Асоціація
журналістів Стрийщини «Дім незалежності»;
5.2. розміром 8,5х4,0х7,0х2,5х2,0м по вул. Б.Хмельницького (навпроти буд.
№12) ФОП Любому Юрію Володимировичу;
5.3. розміром 5,0х3,0м по вул. А.Корчака (між буд. №4 та буд. №6) ФОП
Ковальському Любомиру Богдановичу.
6. Надати дозвіл Стрийському МККП на влаштування контейнерного
майданчика для збору побутових відходів по вул. Скибінського – вул. І.Багряного,
відповідно до акту обстеження від 17.09.2018р.
7. Продовжити термін дії п.п. 8.1., 8.2., 8.3. рішення міськвиконкому від
19.09.2017р. №239 про розміщення зовнішньої реклами терміном на 1(один) рік:

7.1. ТзОВ «Комтех Аутдор» на куті вул. Львівської – вул. Галицької;
7.2. ПФ НВП «Комтех-плюс» на куті вул. Січ.Стрільців – вул. Коссака;
7.3. ПФ НВП «Комтех-плюс» по вул. Болехівській (біля парку ім. Т.Шевченка).
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 першого заступника
міського голови Р.Маланія.

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

