
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ІV СЕСІЯ, VІIIДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 січня 2021р.                                         м. Стрий                                               №133
  

Про розроблення комплексної схеми 
Розміщеннятимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності

Керуючись п. 42 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,п.п. 1.5, 1.6, 2.4 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
21.10.2011р. № 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 
2011 р. за № 1330/20068, Постанови Кабінету Міністрів України N 198 від 30 
березня 1994 р. «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та 
охорони», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 
ст. 7, 8 Закону України «Про архітектурну діяльність», з метою впорядкування 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
заслухавши звіт про роботу тимчасової контрольної комісії, утвореної рішенням 
Стрийської міської ради №24 від 22 грудня 2020 р., Стрийська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності (далі – комплексна схема).
2. Доручити відділу архітектури  підготовку завдання на розробку комплексної 
схеми, та провести закупівлю послуг по розробці комплексної схеми організацією, 
яка має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має 
відповідний кваліфікаційний сертифікат.
3.Передбачити необхідні кошти на розробку комплексної схеми в бюджеті 
Стрийської міської ради на 2021 р. 
4. Заявникам, які бажають продовжити оренду земельно їділянки під існуючими 
тимчасовими спорудами, необхідно:
4.1. Надати чинний паспорт прив‘язки тимчасової споруди, погоджений відділом 
безпеки руху Управління Нацполіції у Львівській обл.
4.2. В випадку відсутності в заявника паспорту прив’язки - звернутись до відділу 
архітектури та містобудвання для отримання паспорту прив‘язки відповідно до 
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду Українивід 21.10.2011 № 244.
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4.3. Продовжувати термін дії договорів оренди на земельні ділянки в межах 
терміну дії паспорту прив‘язки. 
4.4. Ввaжати такими, що втратили чинність за терміном дії, договори оренди 
земельних ділянок для будівництва та розміщення закладів торгівлі, для 
продовження яких заявниками не було надано відповідні заяви та чинні паспорти 
прив‘язки.
5.Заявникам, які бажають продовжити паспорти прив‘язки на  існуючі тимчасові 
споруди, необхідно:
5.1. Надати заяву на продовження терміну дії паспорту прив‘язки в відділ 
архітектури та містобудування Стрийської міської ради, відповідно до Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, 
затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 21.10.2011 №244. 
5.2. Отримати погодження розміщення тимчасової споруди Відділу безпеки руху 
Управління Нацполіції у Львівській обл., відповідно до п.26 Постанови Кабінету 
Міністрів України №198 від 30 березня 1994 р. «Про затвердження Єдиних правил 
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони».
6. Тимчасово призупинити видачу нових паспортів прив‘язки до затвердження 
комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності. 
7.Паспорти прив‘язки, термін дії яких завершується до затвердження комплексної 
схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, продовжувати на 6 місяців, за умови виконання пункту 5.2 даного 
рішення. 
8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства, комунального майна та приватизації, з 
питань торгівлі, сфери послуг, з питань житлової політики та енергозбереження (О. 
Йосипчук), та комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього середовища (В. Бурій).

Міський голова                                                 Олег КАНІВЕЦЬ


