
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                                     № 839

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки із зміною цільового 
призначення та передачу громадянам у 
власність земельних ділянок на 
території Стрийської міської ради 

Розглянувши заяви громадян про затвердження громадянам проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в тому числі із зміною 
цільового призначення, та передачу їм у власність земельної ділянки на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 20, 22, 38, 83, 118, 122, 
125, 126, 141, 184, 186 Земельного кодексу України, ст.50 Закону України «Про 
землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:

1. Припинити громадянину Пецковичу Миколі Михайловичу дію договору 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,1000 га (кадастровий номер 
4625380900:01:009:0053) для ведення особистого селянського господарства 
(код КВЦПЗ 01.03), яка знаходиться за адресою: с. Добрівляни, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради, укладеного з 
Добрівлянською сільською радою правонаступницею якої є Стрийська міська 
рада, 05 грудня 2016 року.

2. Передати безоплатно у власність громадянину Пецковичу Миколі 
Михайловичу земельну ділянку загальною площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 4625380900:01:009:0053) для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), яка знаходиться за адресою: с. Добрівляни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Припинити громадянину Собківу Петру Омеляновичу дію договору 
оренди земельної ділянки загальною площею 0,1335 га (кадастровий номер 
4625381000:01:024:0507) для городництва (код КВЦПЗ 01.07), яка знаходиться 
за адресою: с. Добряни, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради, укладеного з Добрянською сільською радою 
правонаступницею якої є Стрийська міська рада, 01 жовтня 2019 року.

4. Затвердити громадянину Собківу Петру Омеляновичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового 



призначення земельної ділянки з «для городництва» (код КВЦПЗ 01.07) на «для 
ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 01.03) на земельну 
ділянку загальною площею 0,1335 га (кадастровий номер 
4625381000:01:024:0507), яка знаходиться за адресою: с. Добряни, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

5. Передати безоплатно у власність громадянину Собківу Петру 
Омеляновичу земельну ділянку загальною площею 0,1335 га (кадастровий 
номер 4625381000:01:024:0507) для ведення особистого селянського 
господарства (код КВЦПЗ 01.03), яка знаходиться за адресою: с. Добряни, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

6. Передати безоплатно у власність громадянину Кій Михайлу Івановичу 
земельну ділянку загальною площею 0,1200 га (кадастровий номер 
4625384800:01:014:0047) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка 
знаходиться за адресою: вул. Незалежності, 4, с. Нежухів, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради. 

7. Громадянам зазначеним в п.п.2, 5, 6 даного рішення міської ради:
7.1. Забезпечити внесення змін до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про припинення іншого речового права та про реєстрацію 
права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

7.2. Використовувати земельну ділянку за 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
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