
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                                     № 841

Про затвердження юридичним особам 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, припинення права 
постійного користування земельною 
ділянкою  та передачу їм в постійне 
користування земельної ділянки на 
території Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання юридичних осіб про затвердження юридичним 
особам проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, припинення 
права постійного користування земельною ділянкою  та передачу їм в постійне 
користування земельної ділянки на території Стрийської міської ради та 
керуючись ст.ст.12, 38, 50, 83, 92, 122, 124, 125, 126, 141, 142, 184, 186 
Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:

1. Затвердити Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області (ідент. код юридичної особи: 43968702) проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 
користування на земельну ділянку загальною площею 1,9457 га (кадастровий 
номер 4611200000:05:001:0018) для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Перевести земельну ділянку загальною площею 1,9457 га (кадастровий 
номер 4611200000:05:001:0018) для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради із категорії 
земель житлової та громадської забудови в категорію земель рекреаційного 
призначення.

3. Надати Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області (ідент. код юридичної особи: 43968702) в постійне 
користування земельну ділянку загальною площею 1,9457 га (кадастровий 
номер 4611200000:05:001:0018) для будівництва та обслуговування об’єктів 



фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради. 

4. Затвердити Релігійній Громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Парафії Святої Великомучениці Параскевії у с. П’ятничани Стрийського 
району Львівської області (ідент. код юридичної особи: 33909808) проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 
користування на земельну ділянку загальною площею 0,1725 га (кадастровий 
номер 4625385800:01:009:0025) для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ 03.04), яка знаходиться за 
адресою: вул. Довга, 1, с. П’ятничани, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

5. Надати Релігійній Громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Парафії Святої Великомучениці Параскевії у с. П’ятничани Стрийського 
району Львівської області (ідент. код юридичної особи: 33909808) в постійне 
користування земельну ділянку загальною площею 0,1725 га (кадастровий 
номер 4625385800:01:009:0025) для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ 03.04), яка знаходиться за 
адресою: вул. Довга, 1, с. П’ятничани, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

6. Затвердити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Коссака, 3» (ідент. код юридичної особи: 37135989) проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне користування на 
земельну ділянку загальною площею 0,0953 га (кадастровий номер 
4611200000:03:006:0057) 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.

7. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Коссака, 
3» (ідент. код юридичної особи: 37135989) в постійне користування земельну 
ділянку загальною площею 0,0953 га (кадастровий номер 
4611200000:03:006:0057) 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.

8. Припинити Дитячо-юнацькій спортивній школі Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (ідент. код юридичної особи: 19172689) 
право постійного користування земельною ділянкою площею 2,4068 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:071:0075) для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка 
знаходиться за адресою: вул. М. Шашкевича, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

9. Надати Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області (ідент. код юридичної особи: 43968702) в постійне 
користування земельну ділянку загальною площею 2,4068 га (кадастровий 
номер 4611200000:06:071:0075) для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: 
вул. М. Шашкевича, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.
        10. Юридичним особам зазначеній в п.3, 5, 7, 9 даного рішення міської 
ради: 



10.1. Оформити право постійного користування земельною ділянкою 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

10.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням 
відповідно до норм чинного земельного законодавства.

11. 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
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