
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          25 березня 2021 р.                                 м.Стрий                                          № 276

Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, в тому 
числі, із зміною цільового призначення та 
технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки з метою 
реєстрації права комунальної власності 
Стрийській міській раді 

Розглянувши клопотання старости сіл Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, Райлів 
та приватного підприємства «Фірма «СОМГІЗ» про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, в тому числі, із зміною цільового призначення та 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою 
реєстрації права комунальної власності Стрийській міській раді та керуючись ст.ст. 12, 20, 
38, 50, 83, 122, 126, 184, 186 Земельного кодексу України, ст.ст. 50, 57 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська 
рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною 
площею 0,0527 га (кадастровий номер 4625383200:01:010:0009) для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (дитячий майданчик) (код КВЦПЗ 
07.02), яка знаходиться за адресою: вул. Ів. Франка, с. Ланівка, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради з метою реєстрації права 
комунальної власності Нежухівській сільській раді, правонаступницею якої є Стрийська 
міська рада.   

2. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0527 га (кадастровий номер 
4625383200:01:010:0009) для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і 
спорту (дитячий майданчик) (код КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: вул. Ів. 
Франка, с. Ланівка, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської 
ради із категорії земель житлової та громадської забудови в категорію земель 
рекреаційного призначення.

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки загальною площею 0,4795 га (кадастровий номер 4625384800:05:003:0001) для 
будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування (існуюче 
кладовище) (код КВЦПЗ 03.12), яка знаходиться за адресою: вул. Миру, с. Райлів, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради з метою 
реєстрації права комунальної власності Нежухівській сільській раді, правонаступницею 
якої є Стрийська міська рада.

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу у 
власність на земельних торгах загальною площею 0,0100 га (кадастровий номер 
4625355300:01:007:0036) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 
КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, смт. Дашава, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.  



5. Стрийській міській раді:
5.1. Оформити право комунальної власності на земельні ділянки зазначені в п.п. 1, 3, 

4 даного рішення Стрийської міської ради відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

6. 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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