
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 квітня 2022р.                      Стрий                   № 1088

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок комунальної власності 
та передачу в постійне користування 
земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання Об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Стожари 1» про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності та 
передачу в постійне користування  земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради та керуючись ст.ст.12, 38, 83, 92, 125, 126, 184, 186 Земельного 
Кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903) технічну 
документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 0,1657 га 
(кадастровий номер: 4611200000:04:015:0288) для будівництва та 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка 
знаходиться за адресою: вул. І. Багряного, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради на земельні ділянки:    

- земельна ділянка №1 площею 0,1096га (кадастровий номер: 
4611200000:04:015:0336);

- земельна ділянка №2 площею 0,0561 га (кадастровий номер 
4611200000:04:015:0337).

2. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Стожари 
1» (ідент. код юридичної особи: 35424216) в постійне користування земельну 
ділянку загальною площею 0,0561га (кадастровий номер 



4611200000:04:015:0337) для будівництва та обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку (код КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: І. 
Багряного, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради

3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Стожари 1» 
(ідент. код юридичної особи: 35424216) оформити право постійного 
користування земельною ділянкою, зазначеною в п.2 даного рішення міської 
ради, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».

4. Юридичним особам, зазначеним в п.п.1, 2 даного рішення міської ради, 
використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.

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
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