
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
ХХСЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

04 квітня 2022р.                       Стрий                     № 1089

Про надання згоди на поділ земельної 
ділянки та розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу 
та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на території 
Стрийської міської ради

Розглянувши клопотання старост Великодідушицького, Дашавського 
старостинських округів, ФОП Кузнєцова Галина Ігорівна, Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Темара» про надання згоди на поділ земельної 
ділянки та розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок комунальної власності на території Стрийської 
міської радита керуючись ст.ст.12, 22, 65, 83, 184 Земельного Кодексу України, 
ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903):
1.1.Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 8,5258 га (кадастровий номер 
4625380800:07:000:1080) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. Великі 
Дідушичі, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

1.2.Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 3,0708 га (кадастровий номер 
4625383600:15:000:0004) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. 
Пукеничі, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.



1.3. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 17,8980 га (кадастровий 
номер 4625382700:02:000:0048) цільове призначення: землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність, користування 
громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за 
адресою: с. Загірне, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

2.Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Темара» (код 
ЄДРПОУ: 14308227) згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
комунальної власності на земельну ділянку загальною площею 7,3909 га 
(кадастровий номер 4611200000:01:012:0007) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), яка знаходиться за 
адресою: вул. Промислова, 7, м. Стрий, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

3. Юридичним особам, зазначеним в п.п.1, 2 даного рішення міської ради, 
представити розроблену технічну документацію із землеустрою для 
затвердження на сесії Стрийської міської ради.

4. 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


