
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                                     № 846

Про затвердження громадянам 
проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок (із 
зміною цільового призначення) 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) 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. Передати безоплатно у власність громадянам, згідно додатку №1 даного 
рішення міської ради, земельні ділянки на території Стрийської міської ради.

4. Громадянам, зазначеним в додатку №1 даного рішення міської ради, 
оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

5. 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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Додаток №1
до рішення сесії Стрийської міської ради 
№ 846 від «23» грудня 2021  

СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (із зміною цільового 

призначення) та передаються у власність земельні ділянки на території Стрийської міської ради

№  
п/п Прізвище, ім’я, по батькові

Розташування земельної ділянки 
відносно найближчого населеного 

пункту, адреса 

Загальна 
площа 

земельної 
ділянки 

(га)

Цільове призначення земельної ділянки, код 
КВЦПЗ

Умова 
відведення

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7

1. Білинська Анжела Василівна вул. Шкільна, с. Добрівляни, 
Стрийський район, Львівська область 0,1282 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:023:0108

2. Шпак Володимир Богданович с. Добрівляни, Стрийський район, 
Львівська область 0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:023:0110

3. Татарин Галина Ігорівна с. Добрівляни, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:022:0153

4. Цеслів Уляна Петрівна вул. Івасюка, с. Добрівляни, Стрийський 
район, Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:022:0148

5. Белей Олександр Іванович с. Добрівляни, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:022:0154

6. Грицик Орист Михайлович с. Голобутів, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380500:02:000:0068

7. Тимчишин Віталій 
Михайлович

с. Голобутів, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380500:02:000:0067

8. Когут Наталія Олександрівна с. Голобутів, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380500:02:000:0066

9. Кривицький Андрій 
Андрійович

вул. Чорновола, 19, с. Ланівка, 
Стрийський район, Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625383200:01:008:0036

10. Багрій Ольга Василівна с. Великі Дідушичі, Стрийський район, 
Львівська область 0,1500 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380800:01:002:0013

11. Єрмолаєва Іванна Василівна с. Жулин, Стрийський район, Львівська 
область 0,1500 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625382400:01:016:0030

12. Ільницький Андрій 
Михайлович

с. Слобідка, Стрийський район, 
Львівська область 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625384600:06:000:0067

13. Мельник Мар`яна Зіновіївна с. Слобідка, Стрийський район, 
Львівська область 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625384600:06:000:0009

14. Голодишин Роксолана 
Володимирівна

с. Слобідка, Стрийський район, 
Львівська область 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625384600:06:000:0068



15. Кульчицький Андрій 
Євгенович

с. Слобідка, Стрийський район, 
Львівська область 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625384600:05:001:0067

16. Гульчевський Роман 
Васильович

с. Слобідка, Стрийський район, 
Львівська область 0,0800 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625384600:06:000:0054

17. Ярема Каріна Олегівна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:01:015:0077

18. Пиндзин Роман Петрович смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:01:015:0076

19. Николин Ростислав 
Євстахійович

смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:01:015:0062

20. Николин Галина Іванівна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:01:015:0061

21. Николин Андрій Євстахійович смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:01:015:0060

22. Берездецький Назар 
Олексійович

смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0018

23. Гавло Тарас Іванович смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0042

24. Литвин Олена Анатоліївна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0041

25. М’яновська Ірина Михайлівна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0015

26. Бац Андріана Григорівна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0980

27. Сенів Іван Іванович смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0043

28. Антонів Петро Михайлович вул. Садова, 20, с. Підгірці, Стрийський 
район, Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625385200:01:008:0062

29. Кащук Ірина Романівна вул. Зелена, 8, с. Підгірці, Стрийський 
район, Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625385200:01:008:0038

30. Саламаха Оксана Михайлівна смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625355300:05:000:0044

31. Матіїшин Іван Михайлович с. Голобутів, Стрийський район, 
Львівська область 0,1200 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380500:01:002:0084

32. Будай Олексій Федорович
вул. Героїв Небесної Сотні, с. 

Добрівляни, Стрийський район, 
Львівська область 

0,1000 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд власність 4625380900:01:023:0118

Секретар ради М.БЕРНИК


