
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          25 лютого 2021 р.                                  м.Стрий                               № 209

Про затвердження громадянам та юридичним 
особам проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по зміні їх 
цільового призначення на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання громадян та юридичних осіб про затвердження громадянам 
та юридичним особам проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні 
їх цільового призначення на території Стрийської міської ради та керуючись ст. ст. 12, 20, 
22, 38, 65, 78, 82, 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 фермерському господарству «РАНОК-П (код ЄДРПОУ: 43404613) 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення з 
«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для реконструкції будинку 
тваринника під адміністративний будинок, магазин, кафе-бар» (код КВЦПЗ 03.07) на «для 
іншого сільськогосподарського призначення» (код КВЦПЗ 01.13) на земельну ділянку 
загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 4625385800:03:000:0403), яка 
знаходиться в межах населеного пункту села П’ятничани на території Стрийської міської 
ради.

2. Перевести земельну ділянку загальною площею 2,0000 га (кадастровий номер 
4625385800:03:000:0403 для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 
01.13), яка знаходиться в межах населеного пункту села П’ятничани на території 
Стрийської міської ради) із категорії земель житлової та громадської забудови в категорію 
земель сільськогосподарського призначення.

3.Затвердити громадянину Голодишину Василю Романовичу 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» (код КВЦПЗ 02.01) 
на земельну ділянку загальною площею 0,0978 га (кадастровий номер 
4625384600:01:002:0089), яка знаходиться в межах населеного пункту села Миртюки на 
території Стрийської міської ради.

4. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0978 га (кадастровий номер 
4625384600:01:002:0089 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться в межах населеного 
пункту села Миртюки на території Стрийської міської ради) із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та громадської 
забудови.

5. Затвердити громадянину Сороці Володимиру Васильовичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (код КВЦПЗ 03.07) на «для розміщення 
та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу» (код КВЦПЗ 12.11) на земельну ділянку 



загальною площею 0,2000 га (кадастровий номер 4625380900:01:020:0060), яка 
знаходиться в межах населеного пункту села Добрівляни на території Стрийської міської 
ради.

6. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,2000 га (кадастровий номер 
4625380900:01:020:0060 для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (код 
КВЦПЗ 12.11), яка знаходиться в межах населеного пункту села Добрівляни на території 
Стрийської міської ради) із категорії земель житлової та громадської забудови в категорію 
земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

7. Громадянам та юридичним особам зазначеним в пунктах 1, 3, 5 даного рішення 
Стрийської міської ради:

7.1. Забезпечити внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку у відповідності до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

7.2. Використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.   

8. 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
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