УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
20 березня 2019 року

Стрий

№63

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 поштовоадресних номерів, надання дозволу на розміщення тимчасових споруд, продовження
терміну дії рішення на 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 частину житлового будинку по
вул.Дубравського, 19 належного гр. (…), (…), шляхом її реконструкції під торговоофісні приміщення з влаштуванням окремих входів на місці віконних отворів 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). Надати поштовоадресний номер новоутвореному об’єкту - №1 по вул. Дубравського, 19. Влаштувати
мощення ФЕМ.
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. Надати поштово-адресний номер:
3.1. №2в по вул. Савури, житловому будинку згідно декларації про готовність
об’єкта до експлуатації, серія ЛВ №181190381952 від 07.02.2019р., загальною
площею 34,5 кв.м, житловою площею 11,3 кв.м, гр. (…).
3.2. Частинам житлового будинку літ. «А-1», згідно висновку щодо технічної
можливості поділу об’єкта нерухомого майна виготовленого ФОП Кравець А.В. від
26.02.2019р., а саме:
3.2.1. №165/1 по вул. Львівській, приміщенням 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
загальною площею 65,4 кв.м, житловою площею 44,2 кв.м, гр. (…).

3.2.2. №165/2 по вул. Львівській, підвальному приміщенню №1, приміщенням
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, загальною площею 72,3 кв.м, житловою площею 44,7
кв.м, гр. (…).
3.3. Земельним ділянкам утвореним згідно проекту розподілу земельної ділянки
гр. (…) по вул. Добрівлянській, 21б, площею 0,0341 га, кадастровий номер
4611200000:02:021:0028, виготовленого ФОП Бовтач В.І., а саме:
3.3.1. №21б по вул. Добрівлянській, земельній ділянці №2, площею 0,0092 га;
3.3.2. №21г по вул. Добрівлянській, земельній ділянці №1, площею 0,0249 га.
3.4. №13/1 по вул. Львівській, частині житлового будинку (квартирі №1 по вул.
Львівській), загальною площею 58,3 кв.м, житловою площею 52,1 кв.м, належній гр.
(…), (…), (…), (…).
Поштово-адресний номер квартири №1 по вул. Львівській, 13 – ліквідувати.
3.5. №27в по вул. Олесницького, гаражу, площею 19,6 кв.м, належному гр. (…).
3.6. №38 по вул. К.Зарицької, житловому будинку згідно декларації про
готовність об’єкта до експлуатації, серія ЛВ №141190392143 від 08.02.2019р.,
загальною площею 68,8 кв.м, житловою площею 36,6 кв.м, гр. (…).
3.7. № 36б по вул.Успенській, земельній ділянці, площею 0,0512 га,
кадастровий номер 4611200000:06:033:0029, та нежитловій будівлі (склад) літ. «С-1»,
згідно висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна,
виготовленого ТзОВ «Інвентарі Груп» від 12.03.2019р. № 1203/19/10-ЛВ, площею
437,1 кв.м, належним ТзОВ «Орант»;
3.8. № 36в по вул.Успенській, земельній ділянці, площею 0,0287 га,
кадастровий номер 4611200000:06:033:0030, та нежитловій будівлі (авто мийка) літ.
«Т-2», згідно висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна,
виготовленого ТзОВ «Інвентарі Груп» від 12.03.2019р. № 1203/19/11-ЛВ, площею
372,1 кв.м, належним ТзОВ «Орант»;
3.9. № 36г по вул.Успенській, нежитловій будівлі (адміністративно-побутові
приміщення) літ. «Т’-2», згідно висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта
нерухомого майна, виготовленого ТзОВ «Інвентарі Груп» від 12.03.2019р. №
1203/19/11-ЛВ, площею 179,0 кв.м, на земельній ділянці, площею 0,3562 га,
кадастровий номер 4611200000:06:033:0027, належним ТзОВ «Орант»;
3.10. Приміщенням торгово-побутового комплексу, літ. «С-2», згідно висновків
щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна, виготовленого ТзОВ
«Інвентарі Груп» від 12.03.2019р., належним ТзОВ «Орант»;
3.10.1. № 36а/1 приміщенням № 2 - № 8, площею 116,7 кв.м;
3.10.2. № 36а/2 приміщенням № 26 - № 32, №35, №36, №40, №41, площею 146,3
кв.м;
3.10.3. № 36а/3 приміщенням № 42 - № 44, площею 70,9 кв.м;
3.10.4. № 36а/4 приміщенням № 45, №46, №47, площею 278,8 кв.м;
3.10.5. № 36а/5 приміщенням № 48, № 82 - №87, площею 332,6 кв.м;
3.10.6. № 36а/6 приміщенням № 10, № 11, площею 129,0 кв.м;

3.10.7. № 36а/7 приміщенням № 12 - № 19, №24, №25 площею 374,8 кв.м;
3.10.8. № 36а/8 приміщенням № 34, площею 117,8 кв.м;
3.10.9. № 36а/9 приміщенням № 38, площею 125,0 кв.м;
3.10.10. № 36а/10 приміщенням № 20, № 23, №39, №59, № 60 - №81, №88 №99, площею 2370,0 кв.м;
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 для
провадження підприємницької діяльності:
5.1. у кількості двох штук, розміром 6,0х5,0м кожна, по вул. Коссака (кут вул.
Лесіва), ФОП Масній Вірі Володимирівні.
5.2. розміром 6,0х4,0м, на куті вул.Валова - вул.Незалежності, ФОП Бовтачу
Володимиру Івановичу.
6. Продовжити термін розміщення зовнішньої реклами на 1(один) рік:
6.1. ПФ НВП «КОМТЕХ-ПЛЮС»:
6.1.1. по вул. Об’їзна (біля Епіцентру) наземного двостороннього рекламоносія
розміром 6.0х3.0м (площа місця розташування 11.2 кв.м);
6.1.2. по вул. Болехівській (біля ВПХУ-16) наземного одностороннього
рекламоносія розміром 6.0х3.0м (площа місця розташування 11.2 кв.м);
6.2. ФОП Павлику Тарасу Євгеновичу, щита розміром 6.0х3.0м, (загальна
площа 11.2кв.м) на перехресті вул. Об’їзна – вул. І.Багряного.
7. 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.
8. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям
внести зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови І.Стецика.

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

