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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Стрий

№180

Про переведення житлових приміщень
в нежитлові, присвоєння адрес,
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, присвоєння адрес,
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 квартиру №1 в житловому
будинку по Майдану Ринок, 13 /пам’ятка архітектури місцевого значення/ належну
гр. (...), шляхом її реконструкції під торгово-офісні приміщення, отримавши
містобудівні умови та обмеження на реконструкцію на підставі затвердженої у
встановленому порядку містобудівної документації (детального плану території).
Змінити поштово-адресний номер кв.№1 по Майдану Ринок,13 на нежитлові
приміщення №1 по Майдану Ринок, 13.
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. Присвоїти адресу об’єкта нерухомого майна:
3.1. №55/76 по вул. Колесси, нежитловим приміщенням «10-20» (згідно
технічного паспорту), загальною площею 80,6 кв.м, належним ТзДВ «Торгпреса».
3.2. №42а по вул. Шумлявщина, індивідуальному житловому будинку, без
проведення будівельних робіт, загальною площею 47,1 кв.м, житловою площею 11,8
кв.м, належному гр. (...), (...), (...), (...).
В подальшому, одноквартирний житловий будинок по вул. Шумлявщина, 42а
вважати індивідуальним житловим будинком.

3.3. №139/2 по вул. Львівській, частині житлового будинку, загальною площею
48,4 кв.м, житловою площею 23,6 кв.м, належній гр. (...).
3.4. №58а по вул. Б.Хмельницького, гаражу в дворі будинку №58 по
вул. Б.Хмельницького, загальною площею 14,1 кв.м, належному (...).
4. Присвоїти адресу об’єкта будівництва:
4.1. №32а по вул. Дуброва, проектованому житловому будинку згідно
повідомлення про початок будівельних робіт, серія ЛВ №061191810052 від
27.06.2019р. на земельній ділянці (кадастровий номер – 4611200000:08:003:0123) по
вул. Дуброва, 32, 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 розміщення групи стаціонарних тимчасових споруд (5 шт.),
загальним розміром 25,8х5,8м для провадження підприємницької діяльності по вул.
Болехівській, 49 (на власній земельній ділянці) ТзОВ «КЛІНКАРС».
7. Продовжити термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами:
7.1. банерів ПП «АПТЕКА АРОНІЯ» терміном на 1 (один) рік:
7.1.1. розміром 4,8х2,1м, (загальна площа 10,1 кв.м) на стіні будинку №1 по
вул. Торговиця (1 поверх);
7.1.2. розміром 1,4х1,2 (загальна площа 1,7 кв.м) на стіні будинку №20 по
вул. Торговиця (2 поверх).
7.2. щита розміром 6.0х3.0м. (загальною площею - 11.2кв.м.) терміном на 1
(один) рік по вул.Львівська – вул.Галицька, ТзОВ «БРОК».
8. Надати дозвіл на розміщення рекламної конструкції, щита розміром 6.0х3.0м
(площею - 18.0кв.м), терміном на 1 рік:
8.1. на фасаді будинку №38 по вул. Успенській, ГО «Асоціація журналістів
Стрийщини «Дім незалежності»;
8.2. на фасаді будинку №14 по вул. Поштовій, ГО «Асоціація журналістів
Стрийщини «Дім незалежності»;
8.3. на фасаді будинку №14 по вул. Поштовій, ФОП Стасіву Василю
Михайловичу.
9. 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.

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 заступника міського
голови І.Стецика.

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

