
 

УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІІ СЕСІЯ, VIІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

30 вересня 2021 року Стрий № 629

Про затвердження детальних
планів територій

Керуючись рішеннями сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021р. №532, 
від 27 травня 2021р. №389, від 29 квітня 2021р. №333 від 25 березня 2021р. №262, 
рішенням сесії Стрілківської сільської ради від 7 листопада 2019р. №712, рішенням 
сесії Підгірцівської сільської ради від 22 жовтня 2020р. №1575, рішенням сесії 
Нежухівської сільської ради від 2 червня 2020р. №137, рішенням сесії П’ятничанської 
сільської ради від 21 квітня 2015р. №446 про дозвіл на розроблення детальних планів 
територій, керуючись ст.ст. 8, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», ст.ст. 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити наступні детальні плани територій (замовник виконавчий комітет 
Стрийської міської ради):

1.1. в м. Стрий, обмеженої вул. Д.Яціва, Об’їздною дорогою, вул. П.Мирного, 
вул. Я.Скибінського (будівництво дороги та розв’язки на Об’їздну дорогу).

1.2. в с. Стрілків, обмеженої вул. Фіцика, вул. Чорновола, вул. Шептицького 
(реконструкція виробничого цеху, будівництво побутових приміщень, виставкового 
залу по вул. Фіцика, 11 в с. Стрілків гр. Климчука І.М.)

1.3. в с. Стрілків (розміщення спортивних об’єктів).

1.4. в с. Верчани (будівництво житлового будинку гр. Гоби С.Р.).

1.5. в с. Заплатин (будівництво житлового будинку гр. Крупки В.Г.).

1.6. в с. П’ятничани по вул. Шевченка, 43-А (будівництво житлового будинку 
гр. Сайто Ю.В.)



1.7. в с. Олексичі, обмеженої вул. Шевченка, проїздом, межею села 
(реконструкція нежитлових будівель по вул. Шевченка в с. Олексичі МПП «Олекс»).

1.8. в  с. Голобутів, обмеженої вул. Л.Українки, залізничною колією, межею 
села (формування земельної ділянки під кладовище)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


