
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                                     № 743

Про затвердження громадянам 
проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок (із 
зміною цільового призначення), 
сплату втрат сільськогосподарського 
виробництва та передачу їм земельних 
ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання громадян про затвердження громадянам проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок (із зміною цільового 
призначення), сплату втрат сільськогосподарського виробництва та передачу їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради та 
керуючись ст.ст.12, 20, 22, 38, 81, 83, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 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 громадянам проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок (із зміною цільового призначення) з метою передачі їх у 
власність на території Стрийської міської ради, згідно додатку №1 даного 
рішення міської ради.

2. Перевести земельні ділянки, зазначені в додатку №1 даного рішення 
міської ради, із категорії земель сільськогосподарського призначення в 
категорію земель житлової та громадської забудови.

3. Затвердити Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва при 
умові відведення земельної ділянки громадянам, згідно додатку №1 даного 
рішення міської ради. 

4. Передати безоплатно у власність громадянам, згідно додатку №1 даного 
рішення міської ради, земельні ділянки на території Стрийської міської ради.

5. Громадянам, зазначеним  в додатку №1 даного рішення міської ради: 
5.1. Сплатити втрати сільськогосподарського виробництва при умові 

відведення земельної ділянки, в розмірі зазначеному в додатку №1 даного 
рішення міської ради, протягом 2 (двох) місяців з моменту прийняття даного 
рішення.  



5.2. Оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».

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

ПРОЕКТ
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Додаток №1
до рішення сесії Стрийської міської ради 
№ 743 від «_11_» листопада 2021  

СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

та передаються у власність на території Стрийської міської ради

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові

Розташування земельної 
ділянки відносно 

найближчого населеного 
пункту, адреса

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки (га)

Цільове призначення земельної 
ділянки, код КВЦПЗ

Умова 
відведення

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Сума втрат 
сільськогоспод

арського 
виробництва, 

грн.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 1Верес Мар’ян Романович с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0545 887,00

2. 2Дробиняк Іван Андрійович с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:1042 887,00

3. 3Городович Христина Романівна с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0518 887,00

4. 5Хома Наталія Ільківна с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:1046 887,00

5. 6Ватилик Юлія Романівна с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:1102 887,00

6. 7Федорків Роман Петрович с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0938 887,00

7. 8Гальченко Надія Ярославівна с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0684 887,00

8. Пасічник Роман Маркіянович с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0565 887,00

9. Глушій Василь Володимирович с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0798 887,00

10. Гарасим  Оксана  Ярославівна с. Діброва, Стрийського району 0,0100 02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів власність 4625388800:02:000:0803 887,00

Секретар ради М.БЕРНИК


