
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

IVСЕСІЯ,VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
  28 січня 2021р.                           м.Стрий                                               №  145

Про надання дозволу на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
для надання  в постійне користування, технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості)

Розглянувши заяви:ОСББ «Андрея Шептицького 12», ОСББ «Бандери, 2», 
Дитячої-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), гр. Кузик Б.З., та гр. Максим А.Л., 
гр. Кошіль Р.П., гр. Логінська Л.Й., гр.Барабаш Б.З., гр. Яцко В.Д., ТзОВ «Інвест 
Гал Буд», гр. Карпін В.О.,  гр. Стефаненко Л. Ф., гр. Петрівського Б.Ю, гр. Ткачук-
Сидорик Л.Р,гр.Кізими О.М ,Служби автомобільних доріг у Львівській області: 
керуючись ст.ст. 10,20,42, 122,123,186 Земельного Кодексу, ст.50 та ст. 55 Закону 
України   «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Стрийська міська рада вирішила:

1.       Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення   земельної ділянки для передачі в постійне користування:

1.1. ОСББ «Андрея Шептицького 12» по вул. Шептицького,12, орієнтовною 
площею 0,0433 гадля будівництва та обслуговування  багатоквартирного 
житлового будинку із земель житлової та громадської забудови.

1.2. ОСББ «Бандери,2» по вул. Бандери,2 , орієнтовною площею 0,0797 га,для 
будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку із земель 
житлової та громадської забудови.

1.3. Дитячо-юнацькій спортивні школі (ДЮСШ) відділу освіти виконкому 
Стрийської міської ради по вул. Шашкевича,орієнтовною площею 2,4000 га, для 
будівництва та обслуговування  об’єктів  фізичної культури та спорту із земель 
житлової та громадської забудови.

2.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

2.1. ТзОВ «Інвест Гал Буд» по вул. Шевченка,5 площею 0,0373 га, 
кадастровий номер 4611200000:06:051:0014 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі;

2.2. гр. Кізимі Оресту Михайловичу площею 27,1831 га, кадастровий номер 
4625386800:08:000:0210 для ведення рибного господарства.



3.Надати дозвіл на виготовлення документації із землеустрою  щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки для передачі в оренду:

3.1 гр. Кузик Богдану Зіновійовичу та Максим Андрію Леонідовичу  по вул.
Б.Лепкого,18,площею 0,0667 га,кадастровий номер 4611200000:06:001:0022 для 
розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

3.2. гр. Кошіль Роману Петровичу по вул. Б.Лепкого,18,площею 0,0493 га, 
кадастровий номер 4611200000:06:001:0018для розміщення та експлуатації 
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

3.3. гр. Логінській Любові Йосифівні по вул. Вокзальна,156,площею 0,3182 га, 
кадастровий номер 4611200000:06:001:0024для розміщення та експлуатації 
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

3.4. гр. Барабаш Богдану Зіновійовичу по вул. Вокзальна 154-В, площею 
0,1470 га, кадастровий номер 4611200000:06:001:0027для розміщення та 
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

3.5. гр. Яцко Василю Дмитровичу  по вул. Вокзальна 154-Г,площею 0,0439 га, 
кадастровий номер 4611200000:06:001:0016для розміщення та експлуатації 
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості.

3.6. гр.Ткачук – Сидорик Лесі Романівні по вул. Сагайдачного,62, площею 
0,0110 га, кадастровий номер 4611200000:06:001:0017для розміщення та 
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

3.7. гр. Карпін Валентині Олександрівні по вул. Незалежності, 21Г, площею 
0,0157 га, кадастровий номер 4611200000:06:012:0011 для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.

4.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки для передачі в оренду:

4.1. гр. Стефаненко Лідії Феодосіївні  по вул. Вокзальна,154 а ,площею 0,0138 
га,кадастровий номер 4611200000:06:001:0023  з 11.02розміщення та експлуатації 
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості на 03.10 для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

4.2. гр. Стефаненко Лідії Феодосіївні по вул. Вокзальна,154 -Б,площею 0,0953 
га кадастровий номер 4611200000:06:001:0021 з 11.02розміщення та експлуатації 
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості на 03.10 для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

4.3. гр. Петрівського Бориса Юрійовича по вул. Вокзальна,154д ,площею 
0,0334 га,кадастровий номер 4611200000:06:001:0028 11.02розміщення та 
експлуатації основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної,машинобудівної та іншої промисловості на 03.10 для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

5.Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення   
земельної ділянки:



5.1Службі автомобільних доріг у Львівській області на території 
с.Угерсько,орієнтовною площею 0,0500 га 12.04 для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства(для 
будівництва і експлуатаційного утримання транспортної розв»язки в різних  рівнях 
на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ-
Чоп(км610+500) та М-12 Стрий –Тернопіль-Кропивницький - Знам»янка (через 
м.Вінницю) із земель житлової та громадської забудови.
5.2Службі автомобільних доріг у Львівській області на території с.Добряни, 
орієнтовною площею 0,80000 га ,12.04 для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства(для будівництва і 
експлуатаційного утримання транспортної розв»язки в різних  рівнях на 
пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ-Чоп(км610+500) 
та М-12 Стрий –Тернопіль-Кропивницький - Знам»янка (через м.Вінницю) із 
земель житлової та громадської забудови.

6. 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


