
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2022 року                  Стрий                    №527

Про надання дозволу на 
розміщення тимчасової  споруди
для провадження підприємницької 
діяльності 
 

Керуючись ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності", Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, затвердженим наказом Мінрегіону №244 від 
21.10.2011р. зі змінами, виконком Стрийської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл ФОП Фінк Наталії Василівні на розміщення 
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, а саме: 
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 
майна, по вул. Успенська, навпроти будинку №23Т у м. Стрий, терміном 
на 1 (один) рік.

2. Дане рішення вступає в дію після отримання паспорту прив'язки 
тимчасової споруди та укладення договору на право тимчасового 
користування окремими конструктивними елементами благоустрою 
комунальної власності на умовах оренди на розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності та рекламоносіїв.
  

3. ФОП Фінк Наталії Василівні: 
 
3.1. Звернутись для оформлення паспорта прив'язки тимчасової 

споруди в центр надання адміністративних послуг міськвиконкому, 
надавши схему розміщення тимчасової споруди, ескіз фасадів тимчасової 
споруди у кольорі              М 1:50, який 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.

3.2. В термін 10 робочих днів після отримання паспорта прив'язки, 
укласти з відділом приватизації та управління комунальним майном 
договір на право тимчасового користування окремими конструктивними 



елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди на 
розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності (крім суб'єктів господарювання, тимчасових споруд  які 
розташовані в межах приватних, орендованих чи наданих у постійне 
користування земельних ділянок).

3.3. Після розміщення тимчасової споруди подати до відділу 
містобудування та архітектури письмову заяву за формою, наведеною 
у додатку 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, у якій зазначає, що він виконав вимоги 
паспорта прив'язки тимчасової споруди.

4. Дія паспорта прив'язки тимчасової споруди анулюється за таких 
умов: недотримання вимог паспортів прив'язки тимчасових споруд при їх 
встановленні, невстановлення тимчасових споруд  протягом 6 місяців з 
дати отримання паспортів прив'язки тимчасових споруд, надання 
недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.6 Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, під час підготовки паспорта прив'язки тимчасової споруди.

5. У разі закінчення строку дії, анулювання, непродовження паспорта 
прив'язки, суб'єкт господарювання зобов'язаний в 30-денний термін 
демонтувати тимчасову споруду та привести елементи благоустрою до 
належного санітарно-технічного стану.

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

Міський голова                               Олег  КАНІВЕЦЬ
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