
                                      Проєкт                      

Україна

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

В  И  К  О  Н  А  В  Ч  И  Й    К  О  М  І  Т  Е  Т

РІШЕННЯ

від __ квітня  2021  року                                                         № _____                                                               
м. Стрий

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
№ 35 від 05.02.2021р. «Про затвердження Положення про оренду
окремих конструктивних елементів благоустрою
комунальної власності на розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності
та рекламоносіїв»

Відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності» затвердженого наказом Мінрегіону 
від 21.10.2011 №244, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Закону України «Про рекламу», «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 
затверджених постановою КМУ від 29.12.2003 № 2067, Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального 
майна”  та Наказу № 244 від 21.10.2011р. «Про затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»  виконавчий   комітет   
міської  ради  вирішив:

I. Внести зміни у Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету № 35 від 
05.02.2021 року «Положення про оренду окремих конструктивних елементів 
благоустрою комунальної власності на розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв», а саме: п. 2.1., п. 
2.2.  розділу 2 викласти в новій редакції:

2.1. Для тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
площа орендованого елемента благоустрою визначається, як сума площі 
горизонтальної проекції об’єкта. Холодильне та інше обладнання, що 
розміщується поряд тимчасової споруди, необхідне для забезпечення санітарних 
заходів чи дотримання вимог санітарних норм, має бути передбачено схемою 
розміщення тимчасової споруди, при цьому загальна площа, що займає таке 
обладнання, не може перевищувати 25% площі цієї тимчасової споруди.

2.2. для розміщення літніх майданчиків на час поза сезоном (з 01 жовтня 
по 31 березня) встановити такі критерії:



- для бронювання місця з прив’язкою до стаціонарного об’єкту - 50 %  від 
нарахованої місячної орендної плати 

- для бронювання місця без прив’язки до тимчасової споруди – 30 % від 
нарахованої місячної орендної плати.

II. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови М. Журавчака.

Міський голова                                                    Олег КАНІВЕЦЬ 


