УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХVІ СЕСІЯ, VIІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
5 червня 2018 року

Стрий

№ 550

Про надання дозволу на розроблення
детальних планів території в м.Стрию
Розглянувши звернення громадян та юридичних осіб, прийнявши до уваги протокол
засідання постійної депутатської комісії з питань землекористування, охорони
довкілля, будівництва та архітектури від «29» травня 2018року, керуючись ст.20
Земельного Кодексу України, ст.ст.50,55 Закону України «Про землеустрій»,
ст.ст.10,16,19,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
ст.ст.31,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Стрийської міської ради на розроблення
детальних планів території:
1.1. по вул. Успенській, 54 під комерційні цілі (на власній земельній ділянці);
1.2. по вул. Успенській, 41 під комерційні цілі (на орендованій земельній ділянці);
1.3. по вул. Новаківського, 4а під існуючим багатоквартирним житловим будинком;
1.4. по вул. Зваричі, 76 під існуючим багатоквартирним житловим будинком;
1.5. по вул. Дрогобицькій,62 під існуючим багатоквартирним житловим будинком;
1.6. по вул. Т.Шевченка,107 кварталу багатоквартирної житлової забудови;
1.7. по вул. Вітовського,9 для обслуговування існуючого житлового будинку;
1.8. по вул.Дрогобицькій,53 під обслуговування житлового будинку (на власній
земельній ділянці).
2. Надати дозвіл виконавчому комітету Стрийської міської ради на корегування
детального плану території по вул. Ленкавського, 10а, дошкільного навчального
закладу №6 виконавчого комітету Стрийської міської ради, затвердженого рішенням
ІХ сесії VІІ демократичного скликання від 28.02.2017р. за №329.
3. Фінансування робіт по розробленню детальних планів території здійснити на
підставі трьохсторонніх договорів відповідно до пункту:
1.1. за кошти гр. Янківської Віри Володимирівни;
1.2. за кошти ТзОВ «Виробничо-комерційна компанія «Еталон»;
1.3. за кошти Житлово-будівельного кооперативу «Кристал»;
1.4. за кошти ОСББ «Оселя-76»;

1.5. за кошти ОСББ «Дрогобицька-62»;
1.6. за кошти гр.Старовецького Юрія Семеновича;
1.7. за кошти гр.Пошивака Івана Петровича;
1.8. за кошти гр.Юськевича Андрія Орестовича;
2. за кошти дошкільного навчального закладу №6 виконавчого комітету Стрийської
міської ради.
4. Після розроблення та проведення громадських слухань, подати зазначені детальні
плани території на затвердження сесії Стрийської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури (І.Зрайло).

Міський голова

Роман Шрамов’ят

