
 
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IV СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
 28 січня 2021р.                                   м.Стрий                                                № 141

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), 
площею 0,0145, що розташована: Львівська область, 
Стрийський район, смт. Дашава (в межах 
населеного пункту), вулиця Шевченка, на території 
Стрийської міської ради, яка є правонаступником 
Дашавської селищної ради, кадастровий номер: 
4625355300:01:007:0015.

          Розглянувши звернення Виконавця земельних торгів ПП «Фірма «СОМГІЗ» вих. 
№2427 від 29.12.2020р. щодо розгляду та затвердження Проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 
03.07), площею 0,0145га, що розташована: Львівська обл., Стрийський район, смт. Дашава (в 
межах населеного пункту), вулиця Шевченка, на території Стрийської міської ради, яка є 
правонаступником Дашавської селищної ради,  кадастровий номер: 4625355300:01:007:0015, 
розробленого ТзОВ «Західземлепроект», керуючись ст.ст.12, 127, 128, 135-139 Земельного 
кодексу України та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 
організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій», Стрийська міська рада  вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), площею 0,0145га, що 
розташована: Львівська обл., Стрийський район, смт. Дашава (в межах населеного 
пункту), вулиця Шевченка, на території Стрийської міської ради, яка є 
правонаступником Дашавської селищної ради; кадастровий номер: 
4625355300:01:007:0015.

2. Голові ради забезпечити юридичні дії щодо здійснення реєстрації речового права 
комунальної власності на земельну ділянку площею 0,0145га, кадастровий номер: 
4625355300:01:007:0015, категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 
цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі - код  
КВЦПЗ 03.07, вид використання земельної ділянки: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, що розташована: Львівська обл., Стрийський район, 
смт. Дашава (в межах населеного пункту), вулиця Шевченка, на території Стрийської 
міської ради, яка є правонаступником Дашавської селищної ради.

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

                       
            Міський голова Олег Канівець


