
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                              № 730

Про надання згоди на поділ земельної 
ділянки та розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних 
ділянок комунальної власності на 
території Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання ФОП Кузнєцової Галини Ігорівни, ПП 
«Землевпорядна агенція «ЕКСПЕРТ»», громадянина Кравця Петра Антоновича, 
Старости сіл Лисятичі, Кути, Луги, Пукеничі, П’ятничани  про надання згоди 
на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 83, 184 Земельного 
Кодексу України, ст.56 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903): 
1.1. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 26,2845 га (кадастровий 
номер 4625383600:08:000:0305) цільове призначення: землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність, користування 
громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за 
адресою: с. Лисятичі, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

1.2. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 2,2865 га (кадастровий номер 
4625382400:01:017:0063) цільове призначення: для розміщення та експлуатації 
об'єктів трубопровідного транспорту (код КВЦПЗ 12.06), яка знаходиться за 
адресою: с. Жулин, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

1.3. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 37,2949 га (кадастровий 
номер 4625386800:06:000:0518) цільове призначення: землі запасу (земельні 



ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність, користування 
громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за 
адресою: с. Бережниця, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

1.4. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 19,7295 га (кадастровий 
номер 4625380800:05:000:0405) цільове призначення: землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність, користування 
громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за 
адресою: с. Угільня, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради.

1.5. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 7,6986 га (кадастровий номер 
4625386000:03:000:0063) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. 
Семигинів, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

1.6. Згоду на поділ земельної ділянки та розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної 
власності на земельну ділянку загальною площею 4,3817 га (кадастровий номер 
4625388800:02:000:0507) цільове призначення: землі запасу (земельні ділянки 
кожної категорії земель, які не надані у власність, користування громадянам чи 
юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), яка знаходиться за адресою: с. 
Діброва, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської 
ради.

2. Надати громадянину Кравцю Петру Антоновичу згоду на поділ 
земельної ділянки та розробку технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності на земельну 
ділянку загальною площею 10,0000 га (кадастровий номер 
4625384800:09:000:0002) цільове призначення: для ведення фермерського 
господарства, яка знаходиться за адресою: с. Райлів, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Юридичній та фізичній особам зазначеним в п.п.1, 2 даного рішення 
міської ради представити, розроблену технічну документацію із землеустрою, 
для затвердження Стрийській міській раді.

4. 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


