
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                    м. Стрий                                     № 635

Про надання юридичним та фізичним 
особам дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на території Стрийської міської 
ради  

Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб про надання 
юридичним та фізичним особам дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на території Стрийської міської ради та 
керуючись ст.ст.12, 22, 38, 65, 83, 116, 118, 122, 123, 184 Земельного Кодексу 
України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної 
та комунальної власності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Надати громадянці Натинці Любові Іванівні дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в 
користування «оренду» орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться за адресою: вул. Польова, 42, с. 
Угерсько, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської 
ради. 

2. Надати громадянину Лисію Ігорю Ігоровичу дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,1107 га (кадастровий номер 
4625381000:01:024:0037) для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03) (існуюче цільове призначення: для городництва (код КВЦПЗ 01.07)), 
яка знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

3. Надати Управлінню освіти Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області (ідент. код юридичної особи: 43968702) дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в 
постійне користування орієнтовною площею 1,3500 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (код КВЦПЗ 07.02), яка 



знаходиться за адресою: с. Стрілків, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

4. Надати громадянам Яхваку Ігорю Михайловичу та Левицькому Ігорю 
Ярославовичу дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою передачі її в користування «оренду» орієнтовною 
площею 1,5195 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (для реконструкції нежитлової будівлі від цех полімерних виробів) 
(код КВЦПЗ 11.02), яка знаходиться за адресою: вул. Польова, 14, с. Жулин, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

5. Надати громадянину Мацигіну Василю Івановичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в 
користування «оренду» орієнтовною площею 0,2827 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування 
приміщення ремонтної майстерні (для виробничих побреб) (код КВЦПЗ 11.02), яка 
знаходиться за адресою: вул. Бічна, 5, с. Ланівка, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

6. Надати Релігійній громаді Української Греко-Католицької Церкви Парафії 
Святої Великомучениці Параскевії у с. П’ятничани Стрийського району Львівської 
області (ідент. код юридичної особи: 33909808) дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в постійне 
користування орієнтовною площею 0,1800 га для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ 03.04), яка 
знаходиться за адресою: вул. Довга, 1, с. П’ятничани, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

7. Надати громадянину Собків Петру Омеляновичу дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,1335 га (кадастровий номер 
4625381000:01:024:0507) для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03) (існуюче цільове призначення: для городництва (код КВЦПЗ 01.07)), 
яка знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

8. Надати Приватному акціонерному товариству «Національна енергетична 
компанія «Укренерго» (ідент. код юридичної особи: 00100227) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 
передачі їх в постійне користування для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  
(код КВЦПЗ 14.02), які знаходяться на території Стрийської міської ради, згідно 
додатку №1 даного рішення міської ради.

9. Надати Самбірській квартирно-експлуатаційній частині (району) (ідент. код 
юридичної особи: 26622609) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою оформлення права постійного користування 
орієнтовною площею 0,3600 га для розміщення та постійної діяльності Збройних 
Сил України (військове (житлове) містечко №85) (код КВЦПЗ 15.01), яка 
знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 64, м. Стрий, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.



10. Надати Самбірській квартирно-експлуатаційній частині (району) (ідент. 
код юридичної особи: 26622609) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з метою оформлення права постійного 
користування орієнтовною площею 0,6600 га для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил України (військове (житлове) містечко №81) (код КВЦПЗ 
15.01), яка знаходиться за адресою: вул. П.Мирного, 1а, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради. 

11. Надати Самбірській квартирно-експлуатаційній частині (району) (ідент. 
код юридичної особи: 26622609) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з метою оформлення права постійного 
користування орієнтовною площею 0,3400 га для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил України (військове (житлове) містечко №84) (код КВЦПЗ 
15.01), яка знаходиться за адресою: вул. Дрогобицька, 9, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

12. Надати Комунальному підприємству «Водоканал Плюс» (ідент. код 
юридичної особи: 22423391) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою оформлення права постійного користування 
орієнтовною площею 0,0400 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва 
та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води) (код КВЦПЗ 11.04), яка знаходиться за адресою: с. Ланівка, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

13. Надати Дитячо-юнацькій спортивній школі Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області (ідент. код юридичної особи: 19172689) 
дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою передачі її в постійне користування орієнтовною площею 0,1900 га для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (код КВЦПЗ 03.02), яка 
знаходиться за адресою: вул. С.Крушельницької, 18а, м. Стрий, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

14. Надати громадянці Гуменній Марті Романівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,4900 га (кадастровий номер 
4625381000:03:000:0029) для ведення особистого селянського господарства (код 
КВЦПЗ 01.03) (існуюче цільове призначення: Землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)), яка знаходиться за адресою: с. Добряни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

15. Надати громадянину Кавецькому Тарасу Мироновичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною 
цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 0,7921 га 
(кадастровий номер 4625381000:03:000:0027) для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03) (існуюче цільове призначення: Землі запасу 
(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 
користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00)), яка 
знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

16. Надати громадянці Мачалабі Софії Дмитрівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в 



користування «оренду» орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться за адресою: вул. І.Франка, 81, с. 
Комарів, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

17. Юридичним та фізичним особам зазначеним в п.п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 даного рішення міської ради представити, розроблені та 
погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
затвердження та передачі земельних ділянок у власність, постійне користування, 
користування (оренду) та оформленя права комунальної власності, Стрийській 
міській раді.

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 
№ 635 від « 30 » 
вересня 2021  

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, на які надається Приватному акціонерному товариству 

«Національна енергетична компанія «Укренерго» (ідент. код юридичної 
особи: 00100227) дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі їх у постійне користування на 
території Стрийської міської ради

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

найближчого населеного пункту, адреса

Орієнтов
на 

площа 
земельно
ї ділянки 

(га)

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки, код 

КВЦПЗ

Умова 
відведення

1 2 3 4 5 6
1 Опора №1 У-33-М с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область 0,0119
2 Опора №5 П-23-М с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область 0,0040
3 Опора №6 П-23-М с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область 0,0040
4 Опора №7 У-33-М с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область 0,0119
5 Опора №8 У-33-М+5 с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область 0,0161

6 Опора №9 У-33-М+5 з 
обвалуванням с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0484

7 Опора №10 П-23-М с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0040
8 Опора №11 П-33-М с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0040
9 Опора №12 У-33-М с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0119
10 Опора №12а У-33-М с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0119
11 Опора №14 У-33-М+5 с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0161
12 Опора №15 У-33-М с. Добряни, Стрийський район, Львівська область 0,0119
13 Опора №16 У-33-М с. Добрівляни, Стрийський район, Львівська область 0,0119
14 Опора №19 У-33-М с. Заплатин, Стрийський район, Львівська область 0,0105
15 Опора №30 У-33-М-1 с. Нежухів, Стрийський район, Львівська область 0,0067

(код КВЦПЗ 14.02) 
Для розміщення, 

будівництва, 
експлуатації та 
обслуговування 

будівель і споруд 
об’єктів передачі 

електричної та 
теплової енергії

Постійне 
користування 

Секретар ради М.БЕРНИК


