
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 січня 2022 року    Стрий № 933

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), технічної 
документація із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки 
комунальної власності на земельні 
ділянки на території Стрийської міської 
ради  

Розглянувши клопотання юридичних осіб про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документація із 
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на 
земельні ділянки на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 
38, 83, 122, 123, 184 Земельного Кодексу України, ст.ст.50, 55, 57 Закону 
України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності», 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 проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою оформлення права комунальної власності 
орієнтовною площею 0,7224 га для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (для 
будівництва спортивно-розважального комплексу) (код КВЦПЗ 03.08), яка 



знаходиться за адресою: вул. Яціва, м. Стрий, 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 1,1902 
га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ 
03.02), яка знаходиться за адресою: вул. І.Франка, 22, с. Лисятичі, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Надати Релігійній Громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Парафії Святої Великомучениці Параскевії у с. Кавсько Стрийського району 
Львівської області (ідент. код юридичної особи:: 13819090) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 
передачі її в постійне користування орієнтовною площею 0,1000 га для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 
(код КВЦПЗ 03.04), яка знаходиться за адресою: вул. Стрийська, 17, с. Кавське, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Надати Акціонерному товариству «Українська залізниця» (ідент. код 
юридичної особи: 40075815):

3.1. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельну ділянку площею 20,0000 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з 
користуванням надрами (для виробничих потреб) (експлуатації гравійного 
кар'єру) (код КВЦПЗ 11.01), яка знаходиться за адресою: с. Стриганці, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3.2. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельну ділянку площею 1,5000 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з 
користуванням надрами (для виробничих потреб) (код КВЦПЗ 11.01), яка 
знаходиться за адресою: вул. Нова, 19, с. Стриганці, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради. 

4. Юридичним особам зазначеним в п.п.1, 2 даного рішення міської ради 
представити, розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для затвердження та передачі земельної ділянки у постійне 
користування, Стрийській міській раді.

5. 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


