
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                                     № 731

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, 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 Лущак Ігорю Михайловичу 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 0,2067 га (кадастровий номер 
4625380900:01:022:0513), яка знаходиться за адресою: с. Добрівляни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,2067 га (кадастровий 
номер 4625380900:01:022:0513) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Добрівляни, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

3. Затвердити громадянину Когут Володимиру Миколайовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по зміні 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 0,0662 га (кадастровий номер 
4625381000:01:024:0504), яка знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.



4. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,0662 га (кадастровий 
номер 4625381000:01:024:0504) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

5. Затвердити громадянину Гучію Тарасу Михайловичу 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 0,2500 га (кадастровий номер 
4625355300:04:001:0003), яка знаходиться за адресою: с. Щасливе, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

6. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (кадастровий 
номер 4625355300:04:001:0003) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Щасливе, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

7. Затвердити громадянці Брус Галині Михайлівні 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 0,1731 га (кадастровий номер 4625380100:01:016:0039), яка 
знаходиться за адресою: с. Братківці, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

8. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,1731 га (кадастровий 
номер 4625380100:01:016:0039) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Братківці, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

9. Затвердити громадянину Кухару Мирону Івановичу проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для 
ведення фермерського господарства» (код КВЦПЗ 01.02) на «для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на земельну ділянку загальною 
площею 0,2500 га (кадастровий номер 4625380200:02:000:0153), яка 
знаходиться за адресою: с. Вівня, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

10. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,2500 га (кадастровий 
номер 4625380200:02:000:0153) для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Вівня, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови. 

11. Затвердити громадянці Булин Оксані Федорівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (код 
КВЦПЗ 02.03) на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
земельну ділянку загальною площею 0,0294 га (кадастровий номер 
4611200000:06:013:0029), яка знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 
17б, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

12. Затвердити громадянці Булин Оксані Федорівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення з «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (код 
КВЦПЗ 02.03) на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
земельну ділянку загальною площею 0,0308 га (кадастровий номер 
4611200000:06:013:0028), яка знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, 
17б, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради. 

13. Громадянам зазначеним в п.п.1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 даного рішення міської 
ради використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням відповідно 
до норм чинного земельного законодавства.   

14. 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


