
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

  23 жовтня 2021 року Стрий       № 353

Про переведення житлових
приміщень в нежитлові, надання 
дозволу на встановлення тимчасових споруд, 
розміщення зовнішньої реклами

Розглянувши звернення громадян, фізичних та юридичних осіб, про 
переведення з житлового фонду в нежитловий, надання дозволу на 
встановлення тимчасових споруд, розміщення зовнішньої реклами, 
відповідно до ст.7, 8 Житлового Кодексу України, ст.31 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про рекламу», 
виконком міської ради вирішив:

1. Перевести із житлового фонду в нежитловий:
1.1. квартиру №1 в житловому будинку по вул.Успенській,39 належну 

гр.Матковському Володимиру Миколайовичу, з метою її реконструкції під 
магазин промислових товарів з долученням до існуючого магазину по 
вул.Успенській,39/3, отримавши містобудівні умови та обмеження на 
реконструкцію, відповідно до затвердженої у встановленому порядку 
містобудівної документації.

1.2. квартиру №1 в житловому будинку по майдану Ринок,32 належну 
гр.Гузій Ользі Ярославівні, з метою її реконструкції під офісне приміщення, 
отримавши містобудівні умови та обмеження на реконструкцію, відповідно 
до затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації.

1.3. квартиру №42 в житловому будинку по вул.Успенській,33 належну 
гр.Климчук Марті Андріївні, з метою її реконструкції під магазин 
промислових товарів, отримавши містобудівні умови та обмеження на 
реконструкцію, відповідно до затвердженої у встановленому порядку 
містобудівної документації.

2. Суб’єктам містобудування, зазначеним в п. 1.1-1.3  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 чотирьох стаціонарних тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності розмірами 6,0х5,0м, по 
вул.Шевченка в с. Добряни (на приватній земельній ділянці), ФОП Мазепі 
Вікторії Михайлівні;

4. Суб’єкту містобудування, зазначеному в п.3 даного рішення, 
звернутись в центр надання адміністративних послуг міськвиконкому, 
надавши схему розміщення тимчасової споруди, ескізи фасадів тимчасової 
споруди у кольорі М 1:50, які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у 
своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або 
архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, технічні умови 
щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у 
балансоутримувача відповідних інженерних мереж, для отримання паспорта 
прив’язки тимчасової споруди.

5. Продовжити термін дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами, 
щита розміром 6.0х3.0м. (загальною площею - 11.2кв.м.) терміном на 1 
(один) рік по вул.Львівська – вул.Галицька, ТзОВ «БРОК».

6. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами отримати протягом 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.

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

8. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова       Олег КАНІВЕЦЬ


