
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                                     № 645

Про поновлення строку дії договору 
оренди земельної ділянки комунальної 
власності на території Стрийської 
міської ради 

Розглянувши клопотання юридичної та фізичної осіб про поновлення 
строку дії договору оренди земельної ділянки комунальної власності на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 38, 83, 93, 122, 1261 
Земельного кодексу України, ст.ст.322, 33 Закону України «Про оренду землі», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Преса-Високий 
Замок» (ідент. код юридичної особи: 30084747) строк дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0006 га (кадастровий номер: 
4611200000:05:016:0005) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Зубенка, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради, укладеного із 
Стрийською міською радою 07 жовтня 2020 року, строком на 3 (три) роки з 
моменту закінчення строку дії даного договору оренди земельної ділянки. 

2. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Преса-Високий 
Замок» (ідент. код юридичної особи: 30084747) строк дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0005 га (кадастровий номер: 
4611200000:10:003:0008) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Виговського, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради, укладеного із 
Стрийською міською радою 07 жовтня 2020 року, строком на 3 (три) роки з 
моменту закінчення строку дії даного договору оренди земельної ділянки.  

3. Поновити громадянці Кепич Лесі Ігорівні строк дії договору оренди 
земельної ділянки площею 0,0057 га (кадастровий номер: 
4611200000:10:002:0088) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Сколівська, 16б, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради, укладеного із 
Стрийською міською радою 30 січня 2017 року, строком на 5 (п’ять) років з 
моменту закінчення строку дії даного договору оренди земельної ділянки.



4. Юридичній та фізичній особам зазначеним в п.п.1, 2, 3 даного рішення 
міської ради:

4.1. Укласти з Стрийською міською радою додаткову угоду до договору 
оренди на земельну ділянку, щодо продовження строку його дії. 

4.2. Забезпечити внесення змін до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням 
відповідно до норм чинного земельного законодавства.

5. 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
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