
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року            м. Стрий                                  № 827

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки зі зміною цільового 
призначення, технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) з метою 
оформлення права комунальної 
власності Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання Відділу земельних ресурсів Виконавчого 
комітету Стрийської міської ради про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою оформлення права комунальної власності Стрийської 
міської ради та керуючись ст.ст.12, 22, 83, 122, 126, 184, 186 Земельного 
кодексу України, ст.50, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Затвердити Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903), яка є 
правонаступником Кавської та Подорожненської сільських рад, технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки: 

1.1. Площею 0,1400 га (кадастровий номер 4625382800:04:000:0577) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

1.2. Площею 3,3164 га (кадастровий номер 4625382800:05:000:0387) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

1.3. Площею 3,3574 га (кадастровий номер 4625382800:05:000:1369) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради. 



1.4. Площею 0,1344 га (кадастровий номер 4625382800:05:000:0367) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради. 

1.5. Площею 0,1344 га (кадастровий номер 4625382800:05:000:0368) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

1.6. Площею 2,0867 га (кадастровий номер 4625382800:04:000:0357) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Кавське, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

1.7. Площею 0,3668 га (кадастровий номер 4625385600:08:000:0316) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Зарічне, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

1.8. Площею 1,1683 га (кадастровий номер 4625385600:06:000:0408) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВЦПЗ 01.01), 
яка знаходиться за адресою: с. Зарічне, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2. Затвердити Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903) проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового 
призначення: 

2.1. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 
площею 8,1260 га (кадастровий номер 4625385600:09:000:0252), яка 
знаходиться за адресою: с. Лани Соколівські, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

2.2. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 
площею 31,8724 га (кадастровий номер 4625383600:08:000:0308), яка 
знаходиться за адресою: с. Лисятичі, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2.3. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 
площею 14,2308 га (кадастровий номер 4625385600:04:000:0450), яка 
знаходиться за адресою: с. Лани Соколівські, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

2.4. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 



площею 27,3709 га (кадастровий номер 4625385600:06:000:0605), яка 
знаходиться за адресою: с. Подорожнє, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2.5. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 
площею 13,0240 га (кадастровий номер 4625383600:12:000:0225), яка 
знаходиться за адресою: с. Лисятичі, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

2.6. Із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 
надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код 
КВЦПЗ 16.00) на «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища)» (код КВЦПЗ 01.08) на земельну ділянку загальною 
площею 2,5000 га (кадастровий номер 4625383600:01:003:0022), яка 
знаходиться за адресою: с. Лисятичі, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради.

3. Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903):
3.1. Оформити право комунальної власності на земельні ділянки, зазначені 

в п.п.1, 2 даного рішення міської ради, відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та 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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