
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

22 лютого 2022 року       м. Стрий                           № 35

Про створення робочої групи 
щодорозглядупитань, 
наведених у заяві гр. Биваліної Г.В. 

На підставі заяви гр. Биваліної Г.В. від 16.02.2022 (вх. № 515/313 від 
16.02.2022), враховуючи можливу загрозу руйнування пам’ятки архітектури 
місцевого значення,  керуючись статтями 30, 31, пунктом 20 частини 4 статті 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою огляду стану 
нежитлових та житлових приміщень будинку № 18 на проспекті Чорновола в м. 
Стрию, з’ясуваннязаконності проведених будівельних робіт у нежитловому 
приміщення № 3, його експлуатації та можливості забезпечення залучення 
власників приміщення № 3 до сплати пайової участі у розвиток інженерно – 
транспортної та соціальної інфраструктури м. Стрия, створити робочу групу у 
складі:

Голови робочої групи:  першого заступника Стрийського міського голови – 
Дмитришина Миколи Степановича.

Членів робочої групи:   
- начальника управління містобудування та архітектури Стрийського 

міськвиконкому Телішевського Ореста Станіславовича;
- начальника управління житлово – комунального господарства 

Стрийського міськвиконкому ПастущинаІгора Ярославовича;
- начальника відділу державного архітектурно – будівельного контролю 

Управління містобудування та архітектури Стрийського міськвиконкомуПошивака 
Романа Ярославовича;

- інженера технічного нагляду відділу капітального будівництва Стрийської 
міської радиСаміла Ярослава Михайловича;

- заступника начальника юридичного відділу Стрийського міськвиконкому 
Бурак Роксолани Маркіянівни;

- голови постійної депутатської комісії Стрийської міської ради з питань 
архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
культурної спадщини Бурія Володимира Олексійович (за згодою); 

- начальника комунального підприємства «Управляюча компанія 
«Комфортний Стрий» Шапошнікова Андрія Едуардовича (за згодою);



- начальника управління охорони культурної спадщини Департаменту 
архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної 
адміністрації Петрика Василя Михайловича (за згодою).

2. Робочій групі у строк з 22.02.2022 по 28.02.2022 провести огляд 
житлового будинку № 18 на проспекті Чорновола та наявних документів, які 
стосуються вищевказаного нежитлового приміщення,  із залученням (за згодою) 
зацікавлених осіб, зокрема: гр. Биваліної Г.В., Білик Н.М., Білик В.В. або їх 
законних представників. 

3. За результатами роботи робочої групи скласти акт.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського головиДмитришина М.С.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


