
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                               № 340

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 
та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності на 
території Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання Приватного підприємства «ЗемСвіт» та старости сіл Дашава, 
Гайдучина, Олексичі, Щасливе, Йосиповичі, Загірне, фізичної особи підприємця Климика 
Олександра Борисовича, Директора середньої загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів імені 
І.Я.Франка м. Стрия Львівської області про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 83, 184 Земельного Кодексу 
України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Надати Приватному підприємству «ЗемСвіт» (код ЄДРПОУ: 34167007): 
1.1. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності загальною площею 1,4160 га 
(кадастровий номер: 4625382700:02:000:0022) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи юридичним 
особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. Загірне, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

1.2. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності загальною площею 5,7602 га 
(кадастровий номер: 4625382700:04:000:0019) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи юридичним 
особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. Загірне, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

2. Надати фізичній особі підприємцю Климику Олександру Борисовичу (ідент. код. 
2507004478) згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності загальною площею 2,2409 га 
(кадастровий номер: 4625386800:06:000:0521) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи юридичним 
особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. Бережниця, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Надати Середній загальноосвітній школі №3 І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка м. Стрия 
Львівської області (код ЄДРПОУ: 22414274) згоду на поділ земельної ділянки та розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності загальною площею 3,0427 га (кадастровий номер: 4611200000:03:005:0010) цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ 03.02), яка 
знаходиться за адресою: вул. 50-річчя УПА, 2, м. Стрий, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

4. Приватному підприємству «ЗемСвіт» (код ЄДРПОУ: 34167007), фізичній особі 
підприємцю Климику Олександру Борисовичу (ідент. код. 2507004478), Середній загальноосвітній 
школі №3 І-ІІІ ступенів імені І.Я.Франка м. Стрия Львівської області (код ЄДРПОУ: 22414274) 
представити, розроблені та погоджені технічні документації із землеустрою, 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


