
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                                     № 831

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 громадянці Форостині Галині Олексіївні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з метою 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 0,1404 га (кадастровий номер 4625385800:01:006:0067), яка 
знаходиться за адресою: с. П’ятничани, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

2. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,1404 га (кадастровий 
номер 4625385800:01:006:0067) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. П’ятничани, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

3. Затвердити громадянці Лущак Уляні Василівні проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з метою 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 0,2000 га (кадастровий номер 4625380900:01:022:0334), яка 



знаходиться за адресою: с. Добрівляни, Стрийський район, Львівська область 
на території Стрийської міської ради.

4. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,2000 га (кадастровий 
номер 4625380900:01:022:0334) 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. 

5. Затвердити громадянину Кулику Андрію Романовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 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 0,4000 га (кадастровий номер 
4625380900:01:013:0010), яка знаходиться за адресою: с. Добрівляни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

6. Перевести земельну ділянку загальною площею 0,4000 га (кадастровий 
номер 4625380900:01:013:0010) 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.

7. Громадянам зазначеним в п.п.1, 3, 5 даного рішення міської ради 
використовувати земельні ділянки за їх цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.   

8. 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


