
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 29 вересня 2022 р.    Стрий                          № 1304

Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, з метою 
передачі їх в користування (оренду), 
постійне користування на території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання фізичної та юридичних осіб пронадання дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з метою передачі їх в 
користування (оренду), постійне користування на території Стрийської міської 
радита керуючись ст.ст.12, 38,65, 83, 122, 123, 184 Земельного Кодексу 
України,Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності»,ст.ст.50, 55 Закону України «Про землеустрій»,ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянці Карпін Галині Степанівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з метою передачі її в 
користування (оренду), орієнтовною площею 0,0177 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходяться за 
адресою: вул. Коссака, 8А, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор 
газотранспортної системи України» (ідент. код юридичної особи: 
42795490)дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, з метою передачі їх в постійне користування, для 



розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 
12.06), які знаходяться на території Стрийської міської ради, згідно додатку №1 
даного рішення міської ради.

3.Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРТАУЕР» (ідент. 
код юридичної особи: 36273480)дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, з метою передачі її в користування 
(оренду), орієнтовною площею 0,0200 га для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій (код КВЦПЗ 13.01), яка знаходяться за 
адресою: с. Комарів, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

4. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903):
4.1. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельну ділянку площею 1,4742 га (кадастровий номер: 
4611200000:03:005:0012) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти (код КВЦПЗ 03.02) та надати згоду на зміну конфігурації земельної 
ділянки, яка знаходяться за адресою: вул. 50-річчя УПА, 2, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

4.2. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельну ділянку площею 1,5685 га (кадастровий номер: 
4611200000:03:005:0013) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти (код КВЦПЗ 03.02) та надати згоду на зміну конфігурації земельної 
ділянки, яка знаходяться за адресою: вул. 50-річчя УПА, 2, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради. 

5. Фізичній та юридичним особам, зазначеним в п.п.1, 2, 3, 4 даного 
рішення міської ради, представити розроблені та погоджені технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для затвердження на сесію Стрийської міської ради.

6. 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



Додаток №1
до рішення сесії Стрийської міської ради 
№ 1304 від « 29» вересня 2022  

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, на які надається Товариству з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» 

(ідент. код юридичної особи: 42795490) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 
метою передачі їх в постійне користування на території Стрийської міської ради

№ 
п/п Назва об’єкту  Розташування земельної ділянки відносно 

найближчого населеного пункту, адреса

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки (га)

Цільове призначення земельної 
ділянки, код КВЦПЗ

Умова 
відведення

1 2 3 4 5 6

1. Крановий вузол №ІП-2 км 18,413 Ду 500 МГ 
«Іваники - Пукеничі» с. Голобутів, Стрийський район, Львівська область 0,0048

2. Крановий вузол №3 км 11,35 Ду 1200 МГ 
«ДКС Більче - Волиця – КЗУ-2» с. Кути, Стрийський район, Львівська область 0,0111

3.
Лінійний крановий вузол №1 (РГ Угерсько - 

Львів (діл.10-40,5 км., Ду 1000, Q=3.157 
млрд.м3/рік))

с. П’ятничани, Стрийський район, Львівська область 0,0150

4. Крановий вузол №7г км 22,0 Ду 1000 МГ 
«Опари - Угерсько» с. Угерсько, Стрийський район, Львівська область 0,0150

(код КВЦПЗ 12.06) Для розміщення 
та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту

Постійне 
користування 

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


