
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                                     № 651

Про затвердження юридичній особі 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передачу земельної 
ділянки в постійне користування на 
території Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання юридичних осіб про затвердження юридичній 
особі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 
земельної ділянки в постійне користування на території Стрийської міської 
ради та керуючись ст.ст.12, 38, 42, 83, 92, 122, 124, 125, 126, 184, 186 
Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:

1. Затвердити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«МАЛЬВА» (ідент. код юридичної особи: 26181525) проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне користування на 
земельну ділянку загальною площею 0,0682 га (кадастровий номер 
4611200000:04:017:0047) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. 
Дубравського, 21, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

2. Надати в постійне користування Об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «МАЛЬВА» (ідент. код юридичної особи: 
26181525) земельну ділянку загальною площею 0,0682 га (кадастровий номер 
4611200000:04:017:0047) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. 
Дубравського, 21, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

3. Затвердити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«ТРІО-СТРИЙ» (ідент. код юридичної особи: 43228777) земельну ділянку 
загальною площею 0,0424 га (кадастровий номер 4611200000:03:003:0017) для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 
КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. Новаківського, 10А, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради. 



4. Надати в постійне користування Об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «ТРІО-СТРИЙ» (ідент. код юридичної особи: 
43228777) земельну ділянку загальною площею 0,0424 га (кадастровий номер 
4611200000:03:003:0017) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. 
Новаківського, 10А, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

5. Надати в постійне користування Об’єднанню співвласників 
багатоквартирного будинку «СТОЖАРИ 1» (ідент. код юридичної особи: 
35424216) земельну ділянку загальною площею 0,0756 га (кадастровий номер 
4611200000:04:015:0322) 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.

6. Надати в постійне користування Релігійній організації Сестри 
Служебниці Непорочної Діви Марії Української Греко-Католицької Церкви 
(ідент. код юридичної особи: 20769381) земельну ділянку загальною площею 
0,0460 га (кадастровий номер 4611200000:04:018:0136) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться за адресою: провулок 
Йосифата Каваціва, 5, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

7. Юридичним особам зазначеним в п.п.2, 4, 5, 6 даного рішення міської 
ради: 

7.1. Оформити право постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

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

8. 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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