
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІІ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 24 лютого 2022 року Стрий № 1023
Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної 
документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності на земельні 
ділянки на території Стрийської міської 
ради  

Розглянувши клопотання юридичних осіб, Відділу земельних ресурсів 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
технічної документація із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності на земельні ділянки на території Стрийської міської 
радита керуючись ст.ст.12, 22, 38, 41, 65, 83, 122, 123, 184 Земельного Кодексу 
України, ст.ст.50, 57 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності»,Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні»,ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати Релігійній Громаді Римсько-Католицької Церкви Парафії 
Народження Пресвятої Діви Марії у м. Стрий Львівської області (ідент. код 
юридичної особи: 22425007) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, з метою передачі її в постійне користування, 
орієнтовною площею 0,1008 га для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ 03.04), яка знаходиться за 
адресою: вул. 22 Січня, 5, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

2. Надати Гаражному колективу «Ватра» (ідент. код юридичної особи: 
25240225) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, з метою передачі її у власність, орієнтовною площею 0,9328 
га для колективного гаражного будівництва (код КВЦПЗ 02.06), яка 



знаходиться за адресою: вул. Добрівлянська, 47, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

3.Надати Службі автомобільних доріг у Львівській області (ідент. код 
юридичної особи: 25253009) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, з метою передачі їх у постійне користування, 
орієнтовною площею 37,0000 гадля розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для 
експлуатації та обслуговування автомобільної дороги Т-14-18 Нижанковичі-
Самбір-Дрогобич-Стрий) (код КВЦПЗ 12.04), які знаходиться на території 
Стрийської міської ради.

4. Надати Обслуговуючому кооперативу гаражному колективу «Ім 
Нижанківського» (ідент. код юридичної особи: 23951885) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 
метою передачі її у власність, орієнтовною площею 6,0000 га для колективного 
гаражного будівництва (код КВЦПЗ 02.06), яка знаходиться за адресою: вул. 
Нижанківського, 52, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

5. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903):
5.1. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою оформлення права комунальної власності 
орієнтовною площею 1,3678 га для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування (для розширення кладовища) (код 
КВЦПЗ 03.12), яка знаходиться за адресою: с. Стрілків, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

5.2. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, з метою оформлення 
права комунальної власності на земельну ділянку орієнтовною площею 1,2508 
гадля будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування (для обслуговування кладовища) (код КВЦПЗ 03.12), яка 
знаходиться за адресою: с. Стрілків, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

5.3. Дозвіл на виготовлення технічної документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, з метою передачі їх у 
користування (оренду), орієнтовною площею 32,0000 гацільове призначення: 
Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові 
дороги, прогони (код КВЦПЗ 01.18), які знаходиться на території Стрийської 
міської ради.

6. Юридичним особам зазначеним в п.п.1, 2, 3, 4 даного рішення міської 
ради представити, розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічну документацію із землеустрою щодо 
інвентаризації земельних ділянок, для затвердження та передачі земельних 
ділянок у власність, користування (оренду) та постійне користування, на сесію 
Стрийської міської ради.

7. 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


