
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                    м. Стрий                                     № 636

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних 
ділянок комунальної власності на 
території Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання юридичних осіб про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на території Стрийської міської ради та керуючись 
ст.ст.12, 38, 65, 83, 184, 186 Земельного Кодексу України, ст.56 Закону України 
«Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Затвердити Дочірньому підприємству ПрАТ «НАК «Надра України» 
«Західукргеологія» (ідент. код юридичної особи: 01432606) технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 4,9000 га 
(кадастровий номер: 4625383600:14:000:0012) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами (під виробничу базу) (код КВЦПЗ 11.01), 
яка знаходиться за адресою: вул. Львівська, 24, с. Угерсько, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради на земельні ділянки:    

- земельна ділянка №1 площею 0,5134 га (кадастровий номер: 
4625383600:14:000:0056);

- земельна ділянка №2 площею 0,1229 га (кадастровий номер 
4625383600:14:000:0057);

- земельна ділянка №3 площею 0,0586 га (кадастровий номер 
4625383600:14:000:0059);

- земельна ділянка №4 площею 4,2051 га (кадастровий номер 
4625383600:14:000:0058).

2. Затвердити Стрийській міській раді (ідент. код юридичної особи: 
26256903) технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності на земельну ділянку загальною 
площею 0,2825 га (кадастровий номер: 4611200000:04:015:0289) для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 



КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. І.Багряного, Львівська область 
на території Стрийської міської ради на земельні ділянки:    

- земельна ділянка №1 площею 0,2069 га (кадастровий номер: 
4611200000:04:015:0323);

- земельна ділянка №2 площею 0,0756 га (кадастровий номер 
4611200000:04:015:0322).

3. Юридичним особам зазначеним в п.п.1, 2 даного рішення міської ради 
використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.

4. 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


