
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          29 квітня 2021 р.                                  м.Стрий                               № 338

Про надання юридичній особі дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання юридичних осіб про надання юридичній особі дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 77, 791, 123, 184 Земельного Кодексу 
України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», п.6 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону 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 Самбірській квартирно-експлуатаційній частині (району) (код ЄДРПОУ: 
26622609) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок з метою їх формування орієнтовною площею 0,7700 га для розміщення та 
постійної діяльності Збройних Сил України (код КВЦПЗ 15.01), які знаходяться за 
адресою: вул. Галицька, 13, 15, 66, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради. 

2. Надати  ОСББ «Сковороди 4А» (код ЄДРПОУ: 40597445) дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 
користування орієнтовною площею 0,1480 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Сковороди, 4А, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради. 

3. Надати  ОСББ «Коссака 3» (код ЄДРПОУ: 37135989) дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 
користування орієнтовною площею 0,0953 га для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: 
вул. Коссака, 3, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

4. Юридичним особам зазначеним в п.п 1, 2, 3 даного рішення міської ради 
представити розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок для затвердження Стрийській міській раді.

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


