
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

1 липня 2021   Стрий № 209

Про переведення  житлових 
приміщень в нежитлові, 
про дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами

Розглянувши звернення громадян, фізичних та юридичних осіб, про надання 
дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові, про дозвіл на розміщення 
зовнішньої реклами, відповідно до ст.7, 8 Житлового Кодексу України, 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 вул. Поштовій, 12 (пам’ятка архітектури місцевого значення) належна 
гр.(...), з метою її реставрації з переплануванням під торгово-офісні приміщення, 
отримавши містобудівні умови та обмеження на реставрацію з переплануванням, 
відповідно до затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації.

2. Суб’єктам містобудування, зазначеному в п. 1. даного рішення визначити 
через відділ 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 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами ТзОВ «АТБ-МАРКЕТ», 
терміном на 1 (один) рік:

3.1. вказівника, розміром 1,2х1,07м (площею 2,6 кв.м) по вул. Львівській 
(навпроти буд №114) в м. Стрий;

3.2. вказівника, розміром 1,2х1,07м (площею 2,6 кв.м) по вул. Галицькій 
(навпроти АЗС) в м. Стрий;

3.3. двосторонньої світлової стелли розміром 3,0х1,8м на куті вул. Львівської – 
вул. Галицької (на власній земельній ділянці)

4. Продовжити термін дії рішення міськвиконкому про розміщення зовнішньої 
реклами на фасаді будинку №38 по вул. Успенській, ГО «Асоціація журналістів 
Стрийщини «Дім незалежності», терміном на 1 (один) рік.

5. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами отримати на протязі 5-ти днів в 
Управлінні житлово-комунального господарства, після сплати податку з реклами та 
укладання договору оренди з відділом з питань приватизації та управління міським 
комунальним майном на місце його розташування.



6. Житлово-комунальним підприємствам та іншим причетним організаціям 
внести зміни до облікових документів відповідно до даного рішення.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови – М. Дмитришина.

Міський голова       Олег КАНІВЕЦЬ


