
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

  IV  СЕСІЯ,VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
   28 січня 2021 р.                            м.Стрий                                         № 138

Про затвердження  проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для надання в 
постійне користування;проектів землеустрою щодо 
зміни цільового призначення ;технічної документації
із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж 
земельної ділянки для надання в постійне користування;
технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)меж  земельної ділянки продовження, надання,
та припинення права користування земельними ділянками,
надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки

Розглянувши: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в постійне користування: ОСББ «Горгани 1»;проекту землеустрою щодо 
зміни цільового призначення: гр. Дармонук Т.М;технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки для надання в 
постійне користування :Релігійної громади Української Греко-Католицької Церкви 
парафія Положення  Чесного Пояса Пресвятої Богородиці у м.Стрий Львівської 
області,Релігійної громади Української Греко-Католицької Церкви парафії 
Блаженного Священномученика Петра Вергуна у м. Стрий Львівської області; 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж 
земельної ділянки: Автогаражного кооперативу «Прикарпаття» ; заяви і клопотання 
про надання в оренду , суборенду, припинення права користування  земельними 
ділянками юридичних, фізичних осіб та громадян: гр.Павелко Н.М, гр.Яціва О.І,гр. 
Комарницького О.В,гр. Дейнеги В.С,Мале підприємство «Успіх» із статусом 
товариство з обмеженою відповідальністю,ТзОВ»Ріал-Груп»,ФОП Готь  Р.Л: 
керуючись ст.,12,20, ст.ст.124,141,142,149,186-1,Земельного кодексу України ,ст.ст. 
8,30,31,33 Закону України ”Про оренду землі”,ст.26 Закону України ” Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати в постійне користування:
ОСББ «Горгани 1» по вул. Шевченка 119 ,площею 0,0240 га, кадастровий 
номер 4611200000:02:028:0025 для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та передати в постійне 
користування.
2.Змінити цільове призначення  та затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.
Гр. Дармонук Тарасу Романовичу по вул. Об»їзна ,площею 0,0346 
га,кадастровий номер 4611200000:04:020:0171(з 01.05. для індивідуального 
садівництва на 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).



3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки та передати в постійне 
користування:

             3.1Релігійній громаді Української Греко - Католицької Церкви парафії     
Блаженого священномученика  Петра Вергуна у м. Стрий Львівської 
області.  по вул.Скибинського Яреми 3, кадастровий номер 
4611200000:04:015:0174 ,площею 0,2536 га для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. 

             3.2Релігійній громаді Української греко-Католицької Церкви парафія 
Положення Чесного Пояса Пресвятої Владичиці нашої      Богородиці у 
м.Стрий Львівської області,по вул. Дуброва,23 кадастровий номер 
4611200000:08:005:0009,площею 0,4510 га для будівництва та 
обслуговування будівель  громадських та релігійних організацій.

              4.Затвердити технічну документацію  із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки.

             Автогаражному кооперативу «Прикарпаття» по вул. Виговського,12 
площею 0,4480 га,кадастровий номер 4611200000:10:003:0013 для 
колективного гаражного будівництва.

             Припинити діюче право постійного користування  Автогаражному 
кооперативу «Прикарпаття» по вул. Виговського 12,площею 0,4480 
га,кадастровий номер 47611200000:10:003:0013 для колективного 
гаражного будівництва.
5.Надати в оренду земельні ділянки:
5.1 гр.Павелко Надії Миколаївні  по вул. Б.Хмельницького,13 в  , площею 
0,0165 га,кадастровий номер 4611200000:06:013:0016 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі терміном на 10(десять) років.

           5.2 гр. Яціву Олегу Ігоровичу  по вул. Зелена,23Г,площею 0,0029                  
га,кадастровий номер 46112000000:04:023:0085 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі терміном на 3(три) роки.
5.3 гр. Комарницькому Олегу Володимировичу по вул. Ленкавського ,2 
площею 0,0075 га ,кадастровий номер 4611200000:03:004:0009 для 
будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 
обслуговування   терміном на 5(п»ять) років.
5.4 гр.Дейнезі Василю Степановичу по вул. Дрогобицька,75,площею 
0,0107 га,кадастровий номер 4611200000:08:015:0029 для будівництва 
та обслуговування інших будівель  громадської забудови терміном на 
5(п»ять) років.
6.Продовжити термін оренди та укласти додаткові угоди до основних 
договорів оренди у зв’язку із закінченням терміну попередньо 
укладених договорів
ФОП Готь Ростиславу Леонідовичу по вул. Галицька, площею 
0,1000 га, кадастровий номер 4611200000:04:002:0038 для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури терміном на 10 
(десять) років.
7.Припинення договорів оренди.
ТзОВ «Стрийбудмонтаж» на земельну ділянку  по вул.Баряного 9-Г  
,площею 0,2990 га ,кадастровий номер 4611200000:04:015:0211 та передати 
до земель запасу  Стрийської міської ради  за взаємною згодою сторін.
8.Надати згоду на передачу в суборенду земельну ділянку,яка перебуває у 
комунальній власності.



Малому підприємству «Успіх» із статусом товариства з обмеженою 
відповідальністю передати в користування на умовах суборенди ТзОВ 
«Ріал-Груп» земельну ділянку по вул. Галицька 7а площею 0,1410 
га,кадастровий номер 4611200000:04:002:0001.Оформити договір 
суборенди відповідно до Закону України «Про оренду землі».
9. Стрийській міській раді зареєструвати право власності на земельні 
ділянки по затверджених проектах землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок ,технічних документацій  із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки.

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

Міський голова Олег Канівець


