
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

2 грудня  2022                     Стрий                    №554

Про скасування п. 1.4. рішення
виконавчого комітету Стрийської 
міської ради «Про надання дозволу 
на розміщення стаціонарної 
тимчасової споруди, продовження
терміну дії рішення на розміщення
зовнішньої реклами»
від 20 лютого 2020 року №38 (ФОП Филик В.З.)

Розглянувши службову записку юридичного відділу Стрийської міської 
ради від 13.10.2022, з метою виконання рішення Львівського окружного
адміністративного суду по справі №380/6870/21 за позовом Филик Вікторії  
Зеновіївни щодо повторного розгляду заяви Филик В.З. від 05.03.2021 про  
продовження строку дії паспорта тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності по вул. Валова, 7б реєстраційний №175, з 
урахуванням правової оцінки, наданої судом у рішенні, враховуючи  лист 
управління житлово – комунального господарства від 16.11.2022 №473,  Акт 
обстеження території на предмет відповідності встановлення тимчасової 
споруди від 15.11.2022 та план топографічного знімання земельної ділянки, 
виконаний ТзОВ «Західземлепроект» 2022рік, у зв’язку з не дотриманням 
вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди №175, через захоплення 
земельної ділянки комунальної власності міської ради шляхом будівництва 
одноповерхової будівлі з ознаками капітального характеру, керуючись ст. 52 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 28 Закону 
України "Про регулювання містобудівної діяльності", п.п. 2.21, 2.26, 2.29 
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону №244 від 21.10.2011, 
виконком Стрийської міської ради
ВИРІШИВ:
         1.Скасувати рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради  від 
20 лютого 2020 № 38 «Про надання дозволу на розміщення стаціонарної 
тимчасової споруди, продовження терміну дії рішення на розміщення 
зовнішньої реклами» в частині надання ФОП Филик Вікторії Зеновіївні 
дозволу на розміщення стаціонарної тимчасової споруди для провадження 



підприємницької діяльності розміром: 5,50x5,0м по вул. Валовій, 7б, у м. 
Стрий.
          2.Управлінню містобудування та архітектури Стрийської міської ради 
анулювати ФОП Филик Вікторії Зеновіївні паспорт прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності від 20.03.2020 
реєстраційний номер 175, по вул. Валовій, 7б, у м. Стрий. 

3.Після прийняття цього рішення тимчасова споруда відповідно до 
законодавства підлягає демонтажу.
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови М. Журавчака.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


