
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
ХVІІІСЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року     Стрий                   № 1027

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою зміни її 
цільового призначення на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання юридичної та фізичних осіб про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни її 
цільового призначення на території Стрийської міської ради та керуючись 
ст.ст.12, 20, 38, 65, 78, 81, 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 громадянці Янківській Вірі Володимирівні проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (позміні цільового 
призначення) з «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
«для будівництва і обслуговування будівель торгівлі» (код КВЦПЗ 03.07) на 
земельну ділянку загальною площею 0,0182 га (кадастровий номер 
4611200000:04:020:0162), яка знаходиться за адресою: вул. Успенська, 54А, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Затвердити громадянину Сербину Володимиру Романовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (позміні цільового 
призначення) з «для колективного гаражного будівництва» (код КВЦПЗ 02.06) 
на «для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних 
будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з 
отриманням прибутку» (код КВЦПЗ 03.10) на земельну ділянку загальною 
площею 0,0425 га (кадастровий номер 4611200000:11:002:0177), яка 
знаходиться за адресою: вул. Сидора, 39, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

3. Затвердити Товариству з обмеженою відповідальністю «Стрийське 
автотранспортне підприємство 14609»(ідент. код юридичної особи: 
34443039)проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 



цільового призначення з «для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для обслуговування 
автотранспортного підприємства)» (код КВЦПЗ 12.04) на «для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови» (код КВЦПЗ 03.15) на 
земельну ділянку загальною площею 1,9403 га (кадастровий номер 
4611200000:06:068:0014), яка знаходиться за адресою: вул. Болехівська, 2, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

4. Перевести земельну ділянку загальною площею 1,9403 га (кадастровий 
номер 4611200000:06:068:0014) для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови (код КВЦПЗ 03.15), яка знаходиться за адресою: 
вул. Болехівська, 2, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради із категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 
енергетики, оборони та іншого призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

5. Затвердити громадянам Старовецькому Юрію Семеновичу та Салабаю 
Володимиру Федоровичу проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (позміні цільового призначення) з «для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
(код КВЦПЗ 02.01) на «для будівництва і обслуговування будівель торгівлі» 
(код КВЦПЗ 03.07) на земельну ділянку загальною площею 0,0679 га 
(кадастровий номер 4611200000:06:011:0036), яка знаходиться за адресою: вул. 
Т.Шевченка, 77, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

6. Юридичній та фізичній особам зазначеним в п.п.1, 2, 3, 5 даного рішення 
міської ради, використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням 
відповідно до норм чинного земельного законодавства.   

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


