
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 січня 2022 року    Стрий                                              № 926

Про затвердження детальних
планів території

Керуючись рішеннями сесії Стрийської міської ради, сільських рад, про дозвіл 
на розроблення детальних планів територій, керуючись ст.ст. 8, 19, 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26, 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити наступні детальні плани територій:

1.1. Детальний план території обмеженої вул. Б.Лепкого, вул. Сагайдачного, 
вул. Вокзальною в м. Стрий (внесення змін) (реконструкція квартири під комерційний 
об’єкт).

1.2. Детальний план території обмеженої вул. І.Мазепи, вул.Шевченка, вул. 
Валовою, вул. Поштовою в м. Стрию (реконструкція квартири під стоматологічний 
кабінет гр. Зрайло В.І.).

1.3. Детальний план території обмеженої вул. Рильського, вул. Вітовського, 
вул. Волошина в м. Стрий (будівництво житлового будинку гр. Леськіва І.В.).

1.4. Детальний план території обмеженої вул. О.Басараб, вул. Об’їзною,                          
вул.І. Багряного, вул. Скибінського в м. Стрий (внесення змін) (реконструкція 
квартири під комерційний об’єкт гр. Матківського М.Б., Лесишина О.Р.).

1.5. Детальний план території обмеженої вул. Т.Шевченка, вул.П.Сагайдачного, 
вул. С.Бандери в м. Стрию (реставрація будинку №105 по вул.Шевченка гр.Головко 
С.Т.).

1.6. Детальний план території обмеженої площею 22 Січня, вул. Незалежності, 
вул. Людкевича в м. Стрий (реконструкція під нежитлову будівлю Релігійної громади 
Римо-Католицької Церкви парафії Народження Пресвятої Діви Марії).

1.7. Детальний план території обмеженої вул. Шевченка, вул. Олесницького, 
вул. С.Бандери, вул. 1-го Листопада в м. Стрий (внесення змін) (будівництво 
нежитлової будівлі гр. Старовецького Ю.С., Салабая В.Ф.).

1.8. Детальний план території обмеженої вул. Нижанківського, полігоном ТПВ, 
залізничною колією в м. Стрий (формування ділянок для будівництва індивідуальних 
гаражів ГК «ім..Нижанківського»).

1.9. Детальний план території обмеженої вул. Незалежності, площею 22 Січня, 
вул. Стецька в м. Стрий (реконструкція квартири під медичний кабінет гр. Дрозда 
І.В.).



1.10. Детальні плани території обмеженої вул. Болехівською, вул. Підзамче 
(стадіон Юність, АТП).

1.11. Детальний план території по вул. Дрогобицькій.
1.12. Детальний план території по вул. Сидора.
1.13. Детальний план території обмеженої вул. Львівська, вул. Коссака, вул. 

Лесіва в м. Стрию Львівської області.

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

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


