
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          25  лютого 2021 р.                           м.Стрий                                       №  212

Про надання фізичним та юридичним особам 
в користування (оренду) та постійне 
користування земельних ділянок на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб про надання фізичним та 
юридичним особам в користування (оренду) та постійне користування земельних ділянок 
на території Стрийської міської ради та керуючись ст. ст. 12, 38, 83, 92, 93, 125, 126 
Земельного кодексу України, ст. 6 Закону України «Про оренду землі», ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Надати в користування (оренду): 
1.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКРАН» (код ЄДРПОУ: 22415836), 

Товариству з обмеженою відповідальністю «СОКІЛ-БУД» (код ЄДРПОУ: 43276270) та 
громадянці Лапчук Галині Святославівні (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 2496307043) земельну ділянку під об’єктами нерухомого майна загальною 
площею 0,1047 га (кадастровий номер 4611200000:06:002:0025) для комерційних цілей 
(обслуговування нежитлової будівлі) (код КВЦПЗ 03.07 ), яка знаходиться за адресою: 
вул. Шевченка, 91, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради 
терміном на 5 (п'ять) років та встановити оренду плату за користування земельною 
ділянкою в розмірі 7 (сім) % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

1.2. Виробничо-торговому взуттєвому підприємству «Надія» з колективною формою 
власності (код ЄДРПОУ:13816074) земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна 
загальною площею 0,0019 га (кадастровий номер 4611200000:04:023:0033) для 
комерційних цілей (обслуговування торгівельного кіоску) (код КВЦПЗ 03.07), яка 
знаходиться за адресою: вул. Зелена, 23а, м. Стрий, Львівська область на території 
Стрийської міської ради терміном на 3 (три) роки та встановити оренду плату за 
користування земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки в рік.

1.3 Фізичній особі підприємцю Гринькевич Андрію Васильовичу земельну ділянку  
під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0012 га (кадастровий номер 
4611200000:05:015:0032) для комерційних цілей (обслуговування торгівельного 
павільйону) (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Петлюри С, 83а, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради терміном на 3 (три) роки та 
встановити оренду плату за користування земельною ділянкою в розмірі 10 (десять) % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

2. Фізичним та юридичним особам, зазначеним в п.п. 1.1., 1.2., 1.3 п. 1 даного 
рішення Стрийської міської ради укласти з Стрийською міською радою договори оренди 
на земельні ділянки.

3. Надати в постійне користування:
3.1. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центральний-2019» 

земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0540 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:002:0066) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка, 111, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.



3.2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центральний-2019» 
земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0047 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:002:0069) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка,111, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3.3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центральний-2019» 
земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0953 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:002:0068) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка, 113, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3.4. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центральний-2019» 
земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0664 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:002:0070) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка, 113, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3.5. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Центральний-2019» 
земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна загальною площею 0,0540 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:002:0071) для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка, 111, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

4. Фізичним та юридичним особам, зазначеним в п.п. 1.1., 1.2., 1.3 п. 1 та п.п. 3.1., 
3.2., 3.3, 3.4, 3.5 п. 3 даного рішення Стрийської міської ради:

4.1. Оформити право користування (оренду) та право постійного користування на 
земельні ділянки, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.2. Використовувати земельні ділянки 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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