УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17 квітня 2019 року

Стрий

№ 100

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, надання поштово-адресних номерів,
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 тимчасових споруд,
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 квартиру №2 в житловому
будинку №9 по вул.1-го Листопада, належну гр.(...), шляхом її реконструкції під
магазин промислових товарів з влаштуванням окремого входу з вул.1-го Листопада на
місці віконного отвору та сходинок за рахунок внутрішнього простору приміщення,
отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію на підставі
затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації (детального плану
території). Влаштувати мощення ФЕМ. Змінити поштово-адресний номер кв.№2 по
вул. 1-го Листопада,9 на нежитлові приміщення №2 по вул. 1-го Листопада,9.
2. Суб’єкту містобудування, зазначеному в пункті 1. 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» та ін.
3. Змінити поштово-адресний номер №22 по вул. Нижанківського на №166а по
вул. Вокзальній, земельної ділянки, кадастровий номер 4611200000:02:027:0005,
площею 0,0181 га.
4. Надати поштово-адресний номер:
4.1. №70а по вул. Савури, індивідуальному житловому будинку згідно
декларації про готовність об’єкта до експлуатації, серія ЛВ №181190381513 від
07.02.2019р., загальною площею 284,8 кв.м, житловою площею 109,7 кв.м, гр. (...).

4.2. Частинам житлового будинку з перукарнею літ. «А-1» по
вул. Заньковецької, 70, належним гр. (...), (...) згідно висновку щодо технічної
можливості поділу об’єкта нерухомого майна від 01.04.2019р., а саме:
4.2.1. №70/1 по вул. Заньковецької, підвальному приміщенню ІІ, приміщенням
№1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, загальною площею 67,8 кв.м, житловою площею 28,1
кв.м.
4.2.2. №70/2 по вул. Заньковецької, підвальному приміщенню І, приміщенням
№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, загальною площею 68,2 кв.м, основною площею 40,1 кв.м.
4.3. Земельним ділянкам утвореним згідно проекту розподілу земельної ділянки
гр. (...) по вул. Лесі Українки, 85-85а, площею 0,0726 га, кадастровий номер
4611200000:02:010:0042, а саме:
4.3.1. №85 по вул. Лесі Українки, земельній ділянці, площею 0,0563 га;
4.3.2. №85а по вул. Лесі Українки, земельній ділянці, площею 0,0163 га.
4.4. Частинам житлового будинку по вул. Львівській, 10, згідно мирової угоди
та ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 26 травня 2005р.,
справа №2-1169/2005, технічного паспорта від 15.03.2019р., інвент. справа
№95кв.54/д-124, а саме:
4.4.1. №10/1 по вул. Львівській, приміщенням 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8,
1-11, 1-12, 1-13, підвальним приміщенням І, ІІ, ІІІ, гр. (...).
4.4.2. №10/2 по вул. Львівській, приміщенням 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 1-9,
1-10, підвальним приміщенням IV, V, гр. (...).
4.5. №35 по вул. Карпенка-Карого, індивідуальному житловому будинку згідно
декларації про готовність об’єкта до експлуатації, серія ЛВ №142160790017 від
12.03.2016р., загальною площею 85,8 кв.м, житловою площею 56,0 кв.м, гр. (...).
4.6. №41 по вул. С.Бандери, індивідуальному житловому будинку, утвореному
шляхом об’єднання, без проведення реконструкції, квартири №1 та №2 гр. (...).
Поштово-адресні номери квартир №1,2 по вул. С.Бандери,41 – ліквідувати.
5. Внести зміни в додаток №1 рішення міськвиконкому від 29.05.2017р. №133,
про надання поштово-адресних номерів квартирам та приміщенням по вул.О.Басараб,
14в ТзОВ «Стрийбудмонтаж», а саме змінивши в п. 41 – (...) на (...) (Договір №27/5/41
КБ від 27.12.2016р.).
6. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пункті 4 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 стаціонарної тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності:

7.1. розміром 6,0х5,0м по вул. Т.Шевченка (навпроти буд.№171), ФОП Пекушу
Юрію Юрійовичу;
7.2. у кількості двох штук, по вул. Успенській (біля буд. №35), ФОП Копчію
Назарію Романовичу;
7.3. розміром 7,0х4,2м по вул. Успенській (біля буд.№5), ФОП Войціховичу
Юрію Богдановичу;
7.4. згідно детального плану території, затвердженого рішенням сесії міської
ради від 11.09.2018р. №597, по вул.Успенській,41, ТзОВ «Виробничо-комерційна
компанія «Еталон»;
7.5. ПП «Затишок Львова»:
7.5.1. розміром 2,3х2,3м по вул. Т.Шевченка (біля буд.№50);
7.5.2. розміром 2,3х2,3м на майдані Ринок (навпроти буд.№46);
7.5.3. розміром 2,0х2,0м по вул. Січових Стрільців (біля буд.№10);
7.6. розміром 3,5х3,5м та малої архітектурної форми, по вул.Нижанківського,
Стрийському міському комбінату комунальних підприємств.
8. Продовжити термін розміщення зовнішньої реклами терміном на 1(один) рік:
8.1. ПП «РОЯЛ-ТРЕНД»:
8.1.1. двостороннього щита розміром 6,0 х 3,0м (площа місця розташування
11,2 кв.м.) по вул. Дрогобицька (біля мосту);
8.1.2. двостороннього щита розміром 6,0 х 3,0м (площа місця розташування
11,2 кв.м.) по вул. Об’їзна – вул. О.Ольжича;
8.1.3. двостороннього щита розміром 6,0 х 3,0м (площа місця розташування
11,2 кв.м.) по Об’їзній дорозі (біля котельні ЦРЛ).
8.2. ТзОВ «РЕСПЕКТ СТРИЙ» односторонніх щитів розміром 6,0 х 3,0м 2шт.
(загальна площа місця розташування 14,0 кв.м.) по вул. Дрогобицька (біля огорожі
Стрийського протитуберкульозного диспасеру).
9. Надати дозвіл на розміщення рекламної конструкції (банеру), у кількості
двох штук, розм. 5.4х2.8 м, та 3.5х2.8 м на фасаді будинку №40а по вул. Успенській,
ФОП Березівській Наталії Вікторівні;
10. Дозвіл на встановлення 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.
11. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям
внести зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Р.Маланія.

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

