
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про надання дозволу на переобладнання 
нежитлових приміщень під житлову квартиру 
та подальше її використання 
 
 
  Розглянувши звернення громадянки  від 
11.05.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.05.2017 за                                        
№ ) та зареєстроване 26.06.2019 за № , враховуючи 
наказ директора департаменту житлового господарства та інфраструктури від 
30.01.2020 № 52 “Про затвердження висновку міжвідомчої комісії при виконкомі 
щодо технічної можливості проведення переобладнання нежитлових приміщень 
під літ. VI, VII (пл. 24,4 кв. м) в будинку №  на вул. І. Сєченова під житлову 
квартиру“, рішення громадської комісії з житлових питань при виконкомі (витяг з 
протоколу від 02.01.2020 № 1), виконавчий комітет вирішив: 
 1. Дозволити громадянці  здійснити переобладнання 
нежитлових приміщень (заг. пл. 24,4 кв. м) у будинку №  на вул. І. Сєченова під 
квартиру №  відповідно до проектних пропозицій Львівського комунального 
підприємства “Архбуднагляд“, яка буде складатися з однієї житлової кімнати  
(пл. 16,6 кв. м), кухні-ніші (пл. 1,7 кв. м), санвузла (пл. 2,8 кв. м), коридору (пл. 3,3 
кв. м). 
 2. Громадянці  у встановленому порядку отримати 
технічні умови на інженерне забезпечення об’єкта. 
 3. Галицькій районній адміністрації надати висновок про відповідність 
проектній документації здійсненого переобладнання нежитлових приміщень 
(заг. пл. 24,4 кв. м) у будинку №  на вул. І. Сєченова. 
      Відповідальний: голова Галицької 
      районної адміністрації.    
 4. Після виконання пункту 3 цього рішення надати нежитловим 
приміщенням у будинку №  на вул. І. Сєченова статус житлової квартири та 
присвоїти номер .  
 5. Квартиру №  у будинку №  на вул. І. Сєченова вважати службовою 
Галицької районної адміністрації. 
 6. Департаменту житлового господарства та інфраструктури провести 
закріплення службової квартири №  у будинку №  на вул. І. Сєченова 
працівнику Львівського міського комунального підприємства по обслуговуванню 
та ремонту житла “Айсберг“  відповідно до вимог 
законодавства України. 
      Відповідальний: директор департаменту 
      житлового господарства та 
      інфраструктури. 

 



 7. Обласному комунальному підприємству Львівської обласної ради “Бюро 
технічної інвентаризації та експертної оцінки“, Львівському міському 
комунальному підприємству по обслуговуванню та ремонту житла “Айсберг“ 
внести зміни до інвентаризаційної справи відповідно до цього рішення. 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 


	Виконавчий комітет
	РІШЕННЯ

