
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХVІІСЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 3 листопада 2022 року    Стрий                            № 1347

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 її в користування (оренду), 
постійне користуванняна території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання 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 її 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 Релігійній Громаді Української Греко-Католицької Церкви 
Парафії Архистратига Михаїлау с. Верчани Стрийського району Львівської 
області (ідент. код юридичної особи: 13819138)дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 0,3600 
га длябудівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій (код КВЦПЗ 03.04) та надати згоду на зміну конфігурації земельної 
ділянки, яка знаходяться за адресою: вул. Стрийська, 18А, с. Верчани, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2.Надати Приватному акціонерному товариству  «ВФ Україна» (ідент. код 
юридичної особи: 14333937)дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, з метою передачі її в користування (оренду), 



орієнтовною площею 0,0100 гадлярозміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій (код КВЦПЗ 13.01), яка знаходяться за адресою: с. Добряни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903)дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 
метою передачі її в постійне користування, орієнтовною площею 
0,1500гадлябудівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування (код КВЦПЗ 03.01), яка знаходяться за адресою: вул. 
50-ти річчя УПА, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

4. Юридичним особам, зазначеним в п.п.1, 2, 3 даного рішення міської 
ради, представити розроблені та погодженітехнічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянкидля 
затвердження на сесію Стрийської міської ради.

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


