
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                                     № 638

Про затвердження громадянам 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою зміни її 
цільового призначення на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання громадян про затвердження громадянам проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою зміни її цільового 
призначення на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 20, 22, 
38, 65, 78, 81, 184, 186 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:

1. Затвердити громадянину Чад Роману Степановичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на «для будівництва та 
обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування» (код КВЦПЗ 03.08) на земельну ділянку загальною площею 0,0437 
га (кадастровий номер 4611200000:11:006:0022), яка знаходиться за адресою: 
вул. Головінського Ю., 8, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

2. Затвердити громадянці Жемонській Людмилі Зиновіївні проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення з «для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 
01.03) на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
земельну ділянку загальною площею 0,0500 га (кадастровий номер 
4625384800:01:013:0093), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0500 га (кадастровий 
номер 4625384800:01:013:0093) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 



сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

4. Затвердити громадянці Жемонській Людмилі Зиновіївні проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по зміні цільового 
призначення) з «для ведення особистого селянського господарства» (код 
КВЦПЗ 01.03) на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код 
КВЦПЗ 03.07) на земельну ділянку загальною площею 0,0456 га (кадастровий 
номер 4625384800:01:013:0094), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

5. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0456 га (кадастровий 
номер 4625384800:01:013:0094) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради із 
категорії земель сільськогосподарського призначення в категорію земель 
житлової та громадської забудови.

6. Громадянці Жемонській Людмилі Зиновіївні сплатити втрати 
сільськогосподарського виробництва при умові відведення земельної ділянки, в 
розмірі 2 332 (дві тисячі триста тридцять дві гривні 00 копійок), протягом 2 
(двох) місяців з моменту прийняття даного рішення.

7. Затвердити громадянину Ковальчуку Роману Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення з «для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 
01.03) на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
земельну ділянку загальною площею 0,1547 га (кадастровий номер 
4625384800:01:007:0197), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

8. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,1547 га (кадастровий 
номер 4625384800:01:007:0197) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Нежухів, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

9. Затвердити громадянам Когут Юлії Петрівні та Катун Марії Іванівні 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення з «для індивідуального садівництва» (код КВЦПЗ 01.05) 
на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на земельну 
ділянку загальною площею 0,0377 га (кадастровий номер 
4611200000:06:036:0028), яка знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

10. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0377 га (кадастровий 
номер 4611200000:06:036:0028) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: вул. Вокзальна, м. Стрий, Львівська область 



на території Стрийської міської ради із категорії земель сільськогосподарського 
призначення в категорію земель житлової та громадської забудови.

11. Затвердити громадянину Сороці Андрію Ярославовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення з «для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості» (код КВЦПЗ 11.02) на «для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 
(код КВЦПЗ 02.01) на земельну ділянку загальною площею 0,0926 га 
(кадастровий номер 4625355300:01:006:0530), яка знаходиться за адресою: вул. 
С.Бандери, смт. Дашава, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

12. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0926 га (кадастровий 
номер 4625355300:01:006:0530) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: вул. С.Бандери, смт. Дашава, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради. із категорії 
земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення в категорію земель житлової та громадської забудови.

13. Затвердити громадянину Паращишину Роману Дмитровичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по зміні цільового 
призначення) з «для ведення особистого селянського господарства» (код 
КВЦПЗ 01.03) на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код 
КВЦПЗ 03.07) на земельну ділянку загальною площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 4625386800:07:000:0509), яка знаходиться за адресою: с. Лотатники, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

14. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 4625386800:07:000:0509) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: с. Лотатники, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради із 
категорії земель сільськогосподарського призначення в категорію земель 
житлової та громадської забудови.

15. Громадянину Паращишину Роману Дмитровичу сплатити втрати 
сільськогосподарського виробництва при умові відведення земельної ділянки, в 
розмірі 1 640,27 (одна тисяча шістсот сорок гривень 27 копійок), протягом 2 
(двох) місяців з моменту прийняття даного рішення.

16. Громадянам зазначеним в п.п.1, 2, 4, 7, 9, 11, 13 даного рішення міської 
ради використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням відповідно 
до норм чинного земельного законодавства.   

17. 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


