
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

   III  СЕСІЯ,VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від    22  грудня    2020 р.                       м.Стрий                               № 56

Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення; проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для надання в оренду,
постійне користування ;технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки для надання  оренду; технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки; технічної документації  щодо поділу(об»єднання) 
земельних ділянок;продовження, надання, та припинення права 
користування земельними ділянками

Розглянувши: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
надання в постійне користування: ОСББ «Обалля 2»,: проект землеустрою щодо 
зміни цільового призначення: гр.Пекуша Ю.Ю.,ТзОВ»Стрийбудмонтаж», 
гр.Салабая В.Ф,гр. Білогана С.Я;проекти землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для надання в оренду: ПрАТ «Львівобленерго» ;технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки  для надання 
в оренду: гр.Лапцун О.П;ПАТ»Укртелеком»; технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі(на 
місцевості) :Стрийського міжрайонного центру зайнятості, Автогаражного 
кооперативу»Прикарпаття»:технічну документацію із землеустрою щодо 
поділу(об»єднання)земельної ділянки:Територіальної громади м.Стрия в особі 
Стрийської міської ради: заяви і клопотання про надання в оренду,постійне 
користування , продовження та припинення права користування  земельними 
ділянками юридичних, фізичних осіб та громадян КП»Молодість», АТ»Львівгаз», 
Старовецького Ю.С., ОСББ»Парк Холл»,гр.Савків С.А: керуючись ст.,12,20, 
ст.ст.124,141,142,149,186-1,Земельного кодексу України ,ст..ст.8,30,31,33 Закону 
України ”Про оренду землі”, ,ст.26 Закону України ” Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати в постійне користування:
ОСББ»Обалля 2» по вул.Обаля,2 площею 0,3090 га,кадастровий номер 
4611200000:02:025:0085 для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та передати в постійне 
користування.



2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення)меж земельної ділянки та залишити в 
постійному користуванні :

2.1 Стрийському міськрайонному центру зайнятості по вул.1-го 
Листопада,12 площею 0,0630 га,кадастровий номер  
4611200000:06:005:0001   для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.2 Автогаражному кооперативу «Прикарпаття» по вул. 
Виговського,12,площею 0,4480 га,кадастровий номер 
4611200000:10:003:0013 для колективного гаражного будівництва.

3.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо поділу 
(об’єднання) земельних ділянок та провести державну реєстрацію речового 
права комунальної власності.

3.1 Територіальній громаді м.Стрия в особі Стрийської міської ради по вул. 
Успенська ,площею 0,0035га,кадастровий номер 4611200000:04:023:0084 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

3.2 Територіальній громаді м.Стрия в особі Стрийської міської ради по вул. 
Успенська ,площею 0,0029 га,кадастровий номер 4611200000:04:023:0085 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки та передати в оренду:

 4.1 Гр.Лапцун Оксані Петрівні  по вул. Дрогобицька,102-А,площею  
0,1030га, кадастровий номер 4611200000:08:008:0024 для розміщення та 
експлуатації основних,підсобних та допоміжних  будівель і споруд  
підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості та 
передати в оренду  терміном на 10(десять) років.

4.2ПАТ »Укртелеком» по вул. Головінського,8,площею 0,2938 
га,кадастровий номер 4611200000:11:006:0008 для розміщення та 
експлуатації об»єктів і споруд телекомунікацій та передати в оренду  
терміном на 5(п»ять) років.

5.Змінити цільове призначення та затвердити проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки.

5.1Гр.Пекушу Юрію Юрійовичу  по вул. Головацького,площею 0,0805 
га,кадастровий номер 4611200000:05:015:0074 (з 01.05 для індивідуального 
садівництва на 02.01 для будівництва та обслуговування  житлового 
будинку,господарських будівель і споруд).

5.2ТзОВ «Стрийбудмонтаж»  по вул. Базарній ,площею 0,0948 
га,кадастровий номер 4611200000:04:018:0156 (з 01.05 для індивідуального 
садівництва на 02.03 для будівництва та обслуговування  багатоквартирного 
житлового будинку ).



5.3ТзОВ «Стрийбудмонтаж»  по вул. Базарній,37Б ,площею 
0,0344га,кадастровий номер 4611200000:04:018:0133 (з 02.01 для 
будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і 
споруд на 02.03 для будівництва та обслуговування  багатоквартирного 
житлового будинку ).

5.4гр. Салабаю Володимиру Федоровичу  по вул.Шевченка,76,площею  
0,0783 га,кадастровий номер 4611200000:04:021:0027 (з 02.01  будівництва та 
обслуговування житлового будинку  господарських будівель і споруд  на 
03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5.5 гр. Білогану Степану Ярославовичу по вул. Січових Стрільців ,6-
Г,площею 0,0093 га,кадастровий номер 4611200000:03:006:0054(з 03.07 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі на 03.10 будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури).

6. . Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
передати в оренду:

6.1ПрАТ»Львівобленерго» по вул. Шевченка,71в,площею 0,0018 
га,кадастровий номер 4611200000:06:011:0037 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.2 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Петлюри,1а ,площею 0,3962 
га,кадастровий номер 4611200000:05:052:0010 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.3 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Новаківського,3а,площею 0,1196 
га,кадастровий номер 4611200000:03:001:0041 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.4 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Промислова,4б,площею 0,6720 
га,кадастровий номер 4611200000:01:005:0009 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.5 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Січових Стрільців 8г,площею 0,0062 
га,кадастровий номер 4611200000:03:006:0055 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.6 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Коновальця,1в,площею 0,0048 
га,кадастровий номер 4611200000:06:026:0018 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 



об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.7 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Гайдамацька,2б,площею 0,0031 
га,кадастровий номер 4611200000:06:059:0091 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

6.8 ПрАТ»Львівобленерго» по вул.Бобикевича,3а,площею 0,0051 
га,кадастровий номер 4611200000:06:017:0013 для 
розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об»єктів передачі електричної та теплової енергії та передати в оренду 
терміном на 49(сорок дев»ять )років.

7.Надати в оренду земельні ділянки:

7.1 АТ «Львівгаз» по вул.Б.Хмельницького,39а,площею 0,1248 
га,кадастровий номер 4611200000:04:022:0030 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 розділення води терміном на 
49(сорок дев»ять)років.

7.2 АТ «Львівгаз» по вул. Б.Хмельницького,39Б,площею 0,1942 
га,кадастровий номер 4611200000:04:022:0031 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 розділення води терміном на 
49(сорок дев»ять)років.

8.Припинення договорів оренди.
8.1 гр.Івасівці Емілії Степанівні на земельну ділянку  по вул.  ,площею 
0,0006 га ,кадастровий номер 4611200000:04:014:0056 та передати до 
земель запасу  Стрийської міської ради  за взаємною згодою сторін.

8.2 КП»Молодість» на земельну ділянку по вул. Ленкавського,2 ,площею 
0,0075 га ,кадастровий номер 4611200000:03:004:0009 та передати до 
земель запасу  Стрийської міської ради  за взаємною згодою сторін.

8.3 гр.Старовецькому Юрію Семеновичу по вул. Т.Шевченка,107А, 
площею 0,0885 га,кадастровий номер 4611200000:06:002:0075 та передати 
до земель запасу Стрийської міської ради за взаємною згодою сторін.

9. Надання в постійне користування  земельної ділянки:

ОСББ»Парк Хол» по вул. Шевченка,107А ,площею 0,0885 га,кадастровий 
номер 4611200000:06:002:0075для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку та передати в постійне 
користування. 
10.Припинення права постійного користування .



 Савків Стефанії Андріївні на земельну ділянку по 
вул.Львівська,22а,площею 0,0652 га,кадастровий номер 
4611200000:04:015:0302 та передати до земель запасу Стрийської міської 
ради за взаємною згодою сторін.
11.Територіальній  громаді  в особі Стрийської міської ради 
зареєструвати право власності на земельні ділянки по затверджених 
проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок,технічних 
документацій щодо встановлення меж для передачі в оренду,постійне 
користування.

             12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську    комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природнього середовища 
(В.Бурій)

Міський голова Олег Канівець



Готував:

Головний спеціаліст відділу приватизації та 
УМКМ та земельними ресурсами                                            О.Андрушків

Погоджено: 

Перший заступник міського голови                                     М.Дмитришин

Начальник юридичного відділу Н.Темник

Начальник відділу архітектури  та
містобудування                                                                      М.Дребот

Секретар ради          М.Берник


