УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІХ СЕСІЯ, VIІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
27 лютого 2019 року

Стрий

№ 738

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 «__» _______ 2019року, 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. в районі вул. І.Підкови (для забезпечення земельними ділянками під
індивідуальне житлове будівництво учасників АТО).
1.2. в районі вул. Л.Українки (для забезпечення земельними ділянками під
індивідуальне гаражне будівництво учасників АТО).
1.3. по вул. Народній, 8.
1.4. по вул. Ленкавського, 2, вул.Ленкавського, 3а, вул.Коссака, 13.
1.5. по вул. Нижанківського,2.
1.6. по вул. Шевченка,28.
1.7. по вул. Петлюри,103б.
1.8. по вул. С.Крушельницької,21.
1.9. по площі 22 Січня,1.
1.10. по вул. О.Бачинської,4.
1.11. по вул. Гонти,11.
1.12. по вул. Шевченка,64а.
1.13. по вул. Незалежності,50.
1.14. по вул. Т.Шевченка,149.
1.15. по вул. С.Бандери,16.
1.16. по вул. Базарній,6.
1.17. по вул. Сковороди,4а.
1.18. по вул. Сагайдачного,11.

2. Фінансування робіт по розробленню детальних планів території:
2.1. згідно п. 1.1. здійснити за кошти міського бюджету.
2.2. згідно п. 1.2. здійснити за кошти міського бюджету.
2.3. здійснити на підставі трьохсторонного договору за кошти:
2.3.1. згідно п. 1.3. Народного дому м. Стрия відділу культури виконавчого
комітету Стрийської міської ради.
2.3.2. згідно п. 1.4. ОСББ «Юлія».
2.3.3. згідно п. 1.5. ТзОВ «Вертикаль Захід Буд».
2.3.4. згідно п. 1.6. гр.Шимків Ярослави Григорівни.
2.3.5. згідно п. 1.7. гр.Старовецького Юрія Семеновича, гр.Біласа Всеволода
Омеляновича.
2.3.6. згідно п. 1.8. РО «Релігійна громада Української православної церкви
Київського патріархату парафії Святого Архистратига Михаїла у м.Стрий Львівської
області».
2.3.7. згідно п. 1.9. РО «Релігійна громада Римсько-Католицького костелу
Народження Діви Марії у м.Стрий Львівської області».
2.3.8. згідно п. 1.10. ОСББ «Ольги Бачинської 4».
2.3.9. згідно п. 1.11. гр.Волинця Романа Петровича.
2.3.10. згідно п. 1.12. гр.Данилишин Лесі Миколаївни.
2.3.11. згідно п. 1.13. гр.Ведернікової Ірини Василівни.
2.3.12. згідно п. 1.14. гр.Кішко Андрія Леонідовича
2.3.13. згідно п. 1.15. гр.Оканя Михайла Дмитровича.
2.3.14. згідно п. 1.16. гр.Семчука Андрія Ярославовича.
2.3.15. згідно п. 1.17. ОСББ «Сковороди 4А».
2.3.16. згідно п. 1.18. гр.Благого Ігора Степановича.
3. Після розроблення та проведення громадських слухань, подати зазначені
детальні плани території на затвердження сесії Стрийської міської ради.
4. 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

