
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2021 року                    м. Стрий                            № 727

Про надання юридичним та фізичним 
особам дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на земельні 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, технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельні ділянки на території Стрийської міської ради та 
керуючись ст.ст.12, 22, 38, 83, 116, 118, 122, 123, 184 Земельного Кодексу 
України, ст.ст.50, 55 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 Ключак Тетяні Ярославівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 1,0000 га (кадастровий 
номер 4625383200:02:000:0153) 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. Ланівка, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2. Надати громадянину Ридош Артуру Володимировичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із 
зміною цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 1,0000 
га (кадастровий номер 4625383200:02:000:0152) 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. Ланівка, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

3. Надати громадянці Гаврилів Ользі Теодорівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,4266 га (кадастровий 
номер 4625387000:03:000:0222) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

4. Надати громадянину Гавриліву Михайлу Степановичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із 
зміною цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 0,4266 
га (кадастровий номер 4625387000:03:000:0226) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

5. Надати громадянці Гаврилів Марії Михайлівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,4266 га (кадастровий 
номер 4625387000:03:000:0224) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

6. Надати громадянці Кравчук Лесі Василівні дозвіл на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із зміною цільового 
призначення) з метою передачі її у власність площею 0,2348 га (кадастровий 
номер 4625387000:03:000:0235) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

7. Надати громадянину Кравчуку Володимиру Ярославовичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із 
зміною цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 0,2343 
га (кадастровий номер 4625387000:03:000:0234) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.



8. Надати громадянину Кравчуку Степану Ярославовичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із 
зміною цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 0,3476 
га (кадастровий номер 4625387000:03:000:0221) 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. Стриганці, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

9. Надати громадянину Биць Мар’яну-Василю Степановичу дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із 
зміною цільового призначення) з метою передачі її у власність площею 1,1205 
га (кадастровий номер 4625383200:02:000:0160) 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. Ланівка, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

10. 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 1,5740 га для 
будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту (код 
КВЦПЗ 07.02), яка знаходиться за адресою: с. Миртюки, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

11. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 
«Богдана Хмельницького 27» (ідент. код юридичної особи: 43622050) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 
передачі її в постійне користування орієнтовною площею 0,2440 га для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку (код 
КВЦПЗ 02.03), яка знаходиться за адресою: вул. Б. Хмельницького, 27, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

12. Надати громадянину Гавриліву Михайлу Любомировичу дозвіл на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі 
її в користування (оренду) на земельну ділянку площею 0,1444 га (кадастровий 
номер 4625380800:02:006:0002) для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 90, с. 
Малі Дідушичі, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

13. Надати Малому приватному підприємству «ОЛЕКС» (ідент. код 
юридичної особи: 22390208):

13.1. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою передачі її в користування (оренду) орієнтовною 
площею 0,7831 га для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 
01.13), яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 12, с. Олексичі, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.



13.2. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою передачі її в користування (оренду) орієнтовною 
площею 1,8583 га для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 
01.13), яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 14, с. Олексичі, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

14. Надати Стрийській міській раді (ідент. код юридичної особи: 
26256903):

14.1. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою оформлення права комунальної власності, на 
земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (код КВЦПЗ 07.01), яка 
знаходиться за адресою: вул. Івана Франка, с. Угерсько, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

14.2. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (по зміні цільового призначення) з «для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти» (код КВЦПЗ 03.02) на «для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» (код 
КВЦПЗ 03.15) на земельну ділянку загальною площею 1,5685 га (кадастровий 
номер 4611200000:03:005:0013), яка знаходиться за адресою: вул. 50-річчя 
УПА, 2, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

15. Надати Стрийському міському комбінату комунальних підприємств 
(код ЄДРПОУ: 05759310):

15.1. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки з метою передачі її в постійне користування на земельну 
ділянку орієнтовною площею 9,0000 га для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального обслуговування (для розширення міського 
кладовища) (код КВЦПЗ 03.12), яка знаходиться за адресою: вул. 
Нижанківського, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

15.2. Дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 
земельну ділянку загальною площею 3,8213 га (кадастровий номер 
4611200000:01:009:0001) для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування (громадських потреб) (код КВЦПЗ 03.12) та 
надати згоду на зміну конфігурації земельної ділянки, яка знаходиться за 
адресою: вул. Нижанківського, 50, м. Стрий, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

16. Надати громадянці Самоїл Ганні Юріївні дозвіл на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі її у власність на 
земельну ділянку площею 0,1007 га (кадастровий номер 
4625385200:02:013:0007) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка 
знаходиться за адресою: вул. М.Ференца, 9, с. Верчани, 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


