УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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20 лютого 2019 року

Стрий

№ 39

Про надання поштово-адресних номерів
Розглянувши звернення громадян про надання поштово-адресних номерів,
відповідно до ст.7, 8 Житлового Кодексу України, п.2 ст.31 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради вирішив:
1. Надати поштово-адресний номер:
1.1. квартирам в будинку №32а по вул. Незалежності, згідно договору поділу
від 02.11.2018р., зареєстрованого в реєстрі за №2964:
1.1.1. №1 приміщенням (коридор 1-1, ванна кімната 1-2, кухня 1-3, кладова 1-4,
коридор 1-5, житлова кімната 1-11, житлова кімната 1-12, ванна кімната 1-13, балкону
І), загальною площею 91,1 кв.м, житловою площею 35,4 кв.м, гр. (…).
1.1.2. №2 приміщенням (кухня 1-6, ванна кімната 1-7, вбиральня 1-8, житлова
кімната 1-9, житлова кімната 1-10), загальною площею 57,4 кв.м, житловою площею
39,8 кв.м, гр. (…), (…), (…), (…).
1.2. №111 по вул. Т.Шевченка, багатоквартирному житловому з вбудованими
торгово-офісними приміщеннями, згідно сертифікату про готовність до експлуатації,
серія ЛВ №162190160625 від січня 2019р., загальною площею будинку 4242,4 кв.м,
загальною площею квартир 1799,8 кв.м, житловою площею 854,5 кв.м, площею
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 2151,1 кв.м, та
земельній ділянці (кадастровий номер – 4611200000:06:002:0062), площею 0,1 га по
вул. Т.Шевченка, 113, гр. (…), (…).
Поштово-адресний №113 по вул. Т.Шевченка – ліквідувати.
2. Суб’єктам містобудування, зазначеним в пункті 1 даного рішення, в
двотижневий термін здійснити заміну табличок з назвою вулиць та номерів будинків
(встановити таблички з назвою вулиць та номерів будинків).
3. Надати дозвіл гр. (…) на реконструкцію квартири №1а по вул. Шевченка, 171
загальною площею 136,7 кв.м без зміни зовнішньої конфігурації будинку з
влаштуванням окремого входу на місці віконного прорізу, надавши проектну
пропозицію на реконструкцію, отримавши містобудівні умови та обмеження. В
подальшому об’єкт вважати двоквартирним: №1а та №1б по вул. Шевченка, 171.
4. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям
внести зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Р.Маланія.
Міський голова
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