
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                    м. Стрий                                     № 825

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документація із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності на території 
Стрийської міської ради   

Розглянувши Службові записки Відділу з питань приватизації та 
управління комунальним майном Стрийської міської ради, Відділу земельних 
ресурсів Виконавчого комітету Стрийської міської ради, Управління культури, 
молоді та спорту Стрийської міської ради, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АЕРОК» про надання дозволу на виготовлення технічної 
документація із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності на території Стрийської міської ради та керуючись 
ст.ст.12, 38, 184, 186 Земельного Кодексу України, ст.57 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903):
1.1. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, з метою оформлення 
права комунальної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,0150 
га для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги (код КВЦПЗ 03.03), яка знаходиться за адресою: вул. 
Стрийська, 35, с. Верчани, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

1.2. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, з метою оформлення 
права комунальної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2800 
га для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування (код КВЦПЗ 03.05), яка знаходиться за 
адресою: вул. Метельського, 1, с. Лисятичі, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

1.3. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації несформованої земельної ділянки комунальної власності 



орієнтовною площею 6,3000 га, яка знаходяться за адресою: м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

1.4. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, з метою оформлення 
права комунальної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 1,1000 
га для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту 
(спортивної споруди із штучним льодовим покриттям) (код КВЦПЗ 07.02), яка 
знаходиться за адресою: вул. Болехівська, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2. Стрийській міській раді представити, розроблену технічну документацію 
із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, для затвердження на 
сесії Стрийської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


