
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА  СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ СЕСІЯ, VIІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

25 березня 2021 року Стрий № 267

Про надання дозволу на розроблення 
детальних планів території в м.Стрию

Розглянувши звернення громадян та юридичних осіб, прийнявши до уваги 
протокол засідання постійної депутатської комісії з питань архітектури, 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища від «18» березня 2021 року, керуючись ст.20 Земельного 
Кодексу України, ст.ст.50,55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст.10,16,19,21 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст.31,26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Стрийської міської ради на розроблення 
детального плану території (за необхідності – стратегічної екологічної оцінки):

1.1. обмеженої вул. Торговиця, вул. Успенською, вул. Міхновського, вул. Папи 
Івана Павла ІІ, майданом Ринок в м. Стрий (корегування).

1.2. обмеженої вул. А.Корчака, вул. Залізняка, вул. Б.Хмельницького в м. Стрий 
(корегування).

1.3. обмеженої вул. Нижанківського, залізничною колією, межею міста в м. 
Стрий.

1.4. обмеженої вул. Драгоманова, вул. Т.Шевченка, вул. Валовою,                         
вул. Незалежності в м. Стрий.

1.5. обмеженої вул. Промисловою, залізничною колією, межею міста 
(коригування).

1.6. обмеженої вул. Т.Шевченка, вул. вул. Дубравського, вул. Залізняка, вул. 
А.Корчака в м. Стрий (корегування).

2. Фінансування робіт по розробленню детальних планів території:

2.1. згідно п. 1.1. здійснити за кошти гр. Гузій Ольги Ярославівни..
2.2. згідно п. 1.2. здійснити за кошти ОСББ «Богдана Хмельницького 27».
2.3. згідно п. 1.3. здійснити за кошти міського бюджету.
2.4. згідно п. 1.4. здійснити за кошти гр. Капустян Сергія Сергійовича, гр. 

Льонгера Дмитра Ігоровича.



2.5. згідно п. 1.5. здійснити за кошти ТОВ «ВІС ЮА ЛТД», ТОВ «АЕРОК», 
гр.Луць Юрія Ярославовича.

2.6. згідно п. 1.6. здійснити за кошти гр. Салабая Володимира Федоровича.

3. Після розроблення та проведення громадських слухань, детальний план 
території подати на затвердження сесії Стрийської міської ради.

4. 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


