
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХСЕСІЯ VIIIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 квітня  2022 року Стрий         № 1077

Про надання дозволу на розроблення
детальних планів території

Розглянувши звернення фізичних та юридичних осіб щодо розроблення 
детальних планів території , керуючись ст.ст.26,31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.10,16,19,21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.09.2021р. №926 "Про затвердження Порядку розроблення, 
оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної 
документації",відповідно до генерального плану населеного пункту та історико-
архітектурного опорного плану м. Стрий,міська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Стрийської міської ради на 
розроблення детальних планів території з метою:

 1.1. Впорядкування забудови Гаражного кооперативу "Світанок-2" по 
вул. Виговського, 4-А у м. Стрий Львівської області.

1.2. Реконструкції із збереженням автентичності архітектурного вигляду 
житлового будинку під офісно-торгівельний центр гр. Пігулечка А.І.по вул. 
Т.Шевченка, 75 у м. Стрий Львівської області.

1.3Реконструкціїквартирипідоб’єкт торгівлі гр. Мицака М.Б. по вул. 
С.Бандери, буд. 22кв. 5у м. Стрий Львівської області.

1.4. Впорядкування забудови та визначення прибудинкової території для 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку ОСББ "На ПАРКОВІЙ 
1" по вул. 50-річчя УПА, 1 в м. Стрий Львівської області.



1.5. Будівництва торгівельно-офісного центру ТзОВ "ЗІНДІ ГРУП" по 
вул. Незалежності в м. Стрий Львівської області.

1.6. Внесення змін у «Детальний план території обмеженої вул. 
Промисловою, межею міста, залізничною колією в м. Стрию Львівської 
області» для реконструкції виробничої будівлі під пекарню ТзОВ«Скоринка«К» 
по вул.Промислова, 10 -В  у м. Стрий Львівської області

1.7. Розміщення об'єкта комунікаційПрАТ "ВФ Україна" у північно-
східній частини села Добряни Стрийського району Львівської області.

2. Фінансування робіт із розроблення детальних планів території щодо 
земельної ділянки (групи земельних ділянок), яка перебуває у власності або 
користуванні фізичних чи юридичних осіб або на якій розташована будівля, 
споруда, що перебуває у приватній власності, здійснити за рахунок коштів 
землевласника, землекористувача або власника будівлі, споруди.

3. Начальнику управління містобудування та архітектури (О. 
Телішевський)забезпечити оформлення завдання на розроблення детальних 
планів території, включаючи визначення меж їх розроблення згідно з ДБН 
Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

4. Розроблені детальні плани території, включаючи звіт про стратегічну 
екологічну оцінку та протокол громадського обговорення, подати на сесію 
міської ради на предмет затвердження.

5. 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


