
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          25 березня 2021 р.                                  м.Стрий                               № 278

Про надання юридичним та фізичній особам 
дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на території Стрийської 
міської ради  

Розглянувши клопотання юридичних та фізичної осіб про надання юридичним та 
фізичній особам дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на території Стрийської 
міської ради та керуючись ст.ст. 12, 38, 65, 83, 122, 123, 184 Земельного Кодексу України, 
ст.ст. 50, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада 
вирішила:

1. Надати Комунальному підприємству «Стрийводоканал» (код ЄДРПОУ: 05432968) 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води) з метою передачі їх в постійне 
користування для виробничих потреб (код КВЦПЗ 11.04), які знаходяться в межах 
населеного пункту с. Жулин на території Стрийської міської ради, згідно додатку №1 
даного рішення Стрийської міської ради. 

2.  Надати Стрийському краєзнавчому музею «Верховина» (код ЄДРПОУ: 02223738) 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 
передачі її в постійне користування орієнтовною площею 0,0558 га для розміщення та 
обслуговування музейних закладів (код КВЦПЗ 08.02), яка знаходиться за адресою: вул. 
Львівська, 20, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою оформлення права комунальної власності Стрийською міською радою 
орієнтовною площею 0,0250 га для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 
(для встановлення пам’ятника Ф.Колесси) (код КВЦПЗ 08.01), яка знаходиться за 
адресою: вул. Колесси, 5, с. Піщани, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

4. Надати Стрийському міському комбінату комунальних підприємств (код 
ЄДРПОУ: 05759310) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою передачі її в постійне користування орієнтовною площею 
20,5000 га для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 



обслуговування для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування (полігон твердих побутових відходів м. Стрий Львівської області) (код 
КВЦПЗ 03.12), яка знаходиться за адресою: вул. Нижанківського, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

5. Надати СТК ТСО Україна дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі її в користування (оренду) орієнтовною 
площею 0,0034 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 
03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Зелена, 23с, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

6. Надати Комунальному некомерційному підприємству Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» (код ЄДРПОУ: 13802089) дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 6,8000 га для 
виробничих потреб, яка знаходиться за адресою: вул. О.Басараб, 15, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради. 

7. Надати громадянину Швецю Назарію Володимировичу дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її в оренду на земельну ділянку площею 
0,0300 га (кадастровий номер 4625381000:01:022:0061) для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (обслуговування викупленої нежитлової будівлі контрольно-технічного 
пункту) (код КВЦПЗ 03.07) та надати згоду на зміну площі і конфігурації земельної 
ділянки, яка знаходиться за адресою: вул. Стрийська , 10, с. Добряни, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

7. Юридичним та фізичній особам зазначеним в п.п 1, 2, 3, 4, 5, 7 даного рішення 
Стрийської міської ради представити, розроблені та погоджені проект землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для затвердження та 
передачі земельних ділянок у постійне користування, користування (оренду) та 
оформлення права комунальної власності Стрийській міській раді.

8. 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


