УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
26 червня 2019 року

Стрий

№160

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, надання поштово-адресних номерів,
надання дозволу на розміщення тимчасових споруд
та 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, встановлення
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 №2 в житловому будинку по вул. Львівській, 30 належну гр. (...),
шляхом її реконструкції під торгово-офісні приміщення з влаштуванням окремого
входу з вул.Львівської
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). Змінити поштово-адресний номер кв.№2
по вул. Львівській,30 на нежитлові приміщення №2 по вул. Львівській,30.
1.2.будинок №37 по вул.Болехівській, належний гр.(...), шляхом його
реконструкції під автомайстерню отримавши містобудівні умови та обмеження на
реконструкцію на підставі затвердженої у встановленому порядку містобудівної
документації (детального плану території).
Змінити поштово-адресний номер
будинок №37 по вул. Болехівській – на нежитлову будівлю автомайстерні № 37 по
вул. Болехівській.
2. Суб’єктам містобудування, зазначеним 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»
та ін.
3. Надати поштово-адресний номер:

3.1. №28а по вул. Головацького, частині житлового будинку літ. «А-1»
(приміщенням №№2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, І), загальною площею 62,4 кв.м, житловою
площею 33,8 кв.м та земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл. №1), площею
0,0363 га, гр. (...), залишивши №28 по вул. Головацького, за будинковолодінням в
складі будинку літ. «Ж-2», загальною площею 130,9 кв.м, житловою площею 88,6
кв.м, частиною житлового будинку літ. «А-1» (приміщеннями №№1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 15, 1-6), загальною площею 59,5 кв.м, житловою площею 35,0 кв.м та земельною
ділянкою згідно проекту розподілу (діл. №2), площею 0,0386 га, гр. (...).
3.2. №85а по вул. Лесі Українки, земельній ділянці площею 0,0437 га, утвореній
шляхом об’єднання земельної ділянки (кадастровий номер – 4611200000:02:010:0043),
площею
0,0274
га
та
земельної
ділянки
(кадастровий
номер –
4611200000:02:010:0045), площею 0,0163 га, гр. (...).
Поштово-адресний №85б по вул. Лесі Українки – ліквідувати.
3.3. №59/1 по вул. Сагайдачного, магазину продтоварів згідно акту Державної
технічної комісії про прийняття об’єкта в експлуатацію, затвердженого рішенням
Стрийського міськвиконкому №156 від 20.04.2004р., (...).
3.4. №26 по вул. Сидора, незавершеному будівництвом житловому будинку літ.
«А-2» (82% готовності), та земельній ділянці (кадастровий номер –
4611200000:11:002:0090), площею 0,1 га по вул. Сидора, 4, гр. (...).
3.5. №157б по вул. Львівській, частині житлового будинку літ. «А-2»
(приміщенням №№ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10) та земельній ділянці
згідно проекту розподілу (діл. №2), площею 0,0305 га, гр. (...), залишивши №157 по
вул. Львівській за частиною житлового будинку літ. «А-2» (приміщенням №№1-1, 12, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8) та земельною ділянкою згідно проекту розподілу (діл.
№1), площею 0,0306 га, гр. (...).
3.6. №51а по вул. Зваричі частині житлового будинку літ. «А-2» (приміщенням
№№ ІІ, ІІІ, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8), загальною площею 84,6 кв.м, житловою
площею
46,6
кв.м
та
земельній
ділянці
(кадастровий
номер –
4611200000:04:002:0039), площею 0,0883 га, гр. (...), залишивши №51 по вул. Зваричі
за частиною житлового будинку літ. «А-2» (приміщеннями №№ І, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 25, 2-6, 2-7, 2-8), загальною площею 131,8 кв.м, житловою площею 59,0 кв.м, гр. (...).
3.7. №1а по вул. В.Стуса, індивідуальному житловому будинку, згідно
декларації про готовність об’єкта до експлуатації, серія ЛВ №141191411223 від
21.05.2019р., загальною площею 172,4 кв.м, житловою площею 68,8 кв.м та земельній
ділянці (кадастровий номер – 4611200000:02:027:0022), площею 0,0187 га, гр. (...).
3.8. Частинам житлового будинку літ. «А-1» по вул. Вокзальній, 212:
3.8.1. №212/1 по вул. Вокзальній, приміщенням №№І, ІІ, ІІІ, ІV, 1-1, 1-2, 1-3, 14, 1-5, 1-6, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, ), загальною площею 220,3
кв.м, житловою площею 82,4 кв.м гр. (...), (...).
3.8.2. №212/2 по вул. Вокзальній, приміщенням №V, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 112, 1-13, загальною площею 95,9 кв.м, житловою площею 41,1 кв.м, гр. (...).

3.9. №7 по вул. О.Ольжича, земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл.
№1), площею 0,0065 га та приміщенням №1, 6 торгово-офісної будівлі «А-2» площею
93,6 кв.м, гр. Масного Володимира Орестовича.
3.10. №7а по вул. О.Ольжича, земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл.
№2), площею 0,0039 га та приміщенням №2, 7 торгово-офісної будівлі «А-2» площею
62,4 кв.м, гр. (...).
3.11. №7б по вул. О.Ольжича, земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл.
№3), площею 0,0038 га та приміщенням №3, 8 торгово-офісної будівлі «А-2» площею
62,4 кв.м, гр. (...).
3.12. №7в по вул. О.Ольжича, земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл.
№4), площею 0,0038 га та приміщенням №4, 9 торгово-офісної будівлі «А-2» площею
62,2 кв.м, гр. (...).
3.13. №7г по вул. О.Ольжича, земельній ділянці згідно проекту розподілу (діл.
№5), площею 0,0039 га та приміщенням №5, 10 торгово-офісної будівлі «А-2»
площею 62,4 кв.м, гр. (...).
4. Ліквідувати поштово-адресний номер нежитлового приміщення (квартири)
№1 по вул. Т.Шевченка, 50 в зв’язку з реконструкцією його під магазин промислових
товарів з долученням до існуючого магазину «Дюна» за №2 по вул. Т.Шевченка, 50,
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 на встановлення тимчасового металевого збірно-розбірного
гаражу, орієнтовною площею 24,0 кв.м, гр. (...), (учаснику АТО, інваліду війни 2-ої
групи), на прибудинковій території житлового будинку №40 по вул.Незалежності.
6.1. Встановлення металевого збірно-розбірного гаражу здійснюється
тимчасово, без надання дозволу на будівництво капітальної будівлі, прийняття в
експлуатацію, оформлення права власності та відведення земельної ділянки. У разі
зміни місця проживання або смерті громадянина, якому надано дозвіл на
встановлення, - збірно-розбірний металевий гараж підлягає демонтажу.
7. Надати дозвіл на розміщення стаціонарної тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності:
7.1. розміром 7,8х4,0 м по вул. Б.Веселовського, 8 (на власній земельній
ділянці) ФОП Борщевській Оксані Василівні.
7.2. розміром 7,5х4,0 м по вул. Базарній, 32 (на власній земельній ділянці),
ФОП Карватюку Петру Юрійовичу.
7.3. розміром 6,0х5,0 м по вул.Січових Стрільців (біля буд.№19), ФОП
Луньовій Зоряні Андріївні.

7.4. в кількості 3-х шт., загальним розміром 9,45х9,10 по вул.Корчака (на
власній земельній ділянці), ФОП Старовецькому Юрію Семеновичу.
8. Продовжити термін дії дозволу на розміщення рекламної конструкції, щита
розміром 6.0х3.0м. (загальною площею - 11.2кв.м.) на перехресті вулиць Львівська –
Галицька ФОП Головко Софії Тарасівні, терміном на 1 рік.
9. Надати дозвіл на розміщення рекламної конструкції, щита розміром 6.0х3.0м
(площею - 18.0кв.м), у кількості чотирьох штук (загальною площею - 72.0кв.м.), на
фасаді будинку №24 на просп.В.Чорновола, ФОП Сисоєвій Галині Іванівні, терміном
на 1 рік.
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 залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Роман МАЛАНІЙ

