
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2022 року Стрий № 1400

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у разі зміни її 
цільового призначення на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання фізичних осіб про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 20, 22, 
38, 65, 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 громадянину Грицишину Назарію Романовичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення з «для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ 
01.03) на «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)» (код КВЦПЗ 02.01) на 
земельну ділянку площею 0,2125 га (кадастровий номер: 
4625383600:02:001:0206), яка знаходиться за адресою: с. Кути, Стрийський 
район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Перевести земельну ділянку площею 0,2125 га (кадастровий номер: 
4625383600:02:001:0206) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 
02.01), яка знаходиться за адресою: с. Кути, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради із категорії земель 
сільськогосподарського призначення в категорію земель житлової та 
громадської забудови.

3.Затвердити громадянину Зубрицькому Олегу Володимировичу проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового 
призначення з «для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 



проживання» (код КВЦПЗ 02.04) на «для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва виставкового залу та 
цеху по виготовленню меблів)» (код КВЦПЗ 11.02) на земельну ділянку 
площею 0,2500 га (кадастровий номер: 4625388400:01:001:0172), яка 
знаходиться за адресою: вул. Львівська, 18, с. Угерсько, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

4. Перевести земельну ділянку площею 0,2500 га (кадастровий 
номер:4625388400:01:001:0172) для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (для будівництва виставкового залу та 
цеху по виготовленню меблів) (код КВЦПЗ 11.02), яка знаходиться за адресою: 
вул. Львівська, 18, с. Угерсько, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради із категорії земель житлової та громадської 
забудовив категорію земель промисловості, транспорту, електронних 
комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення.

5. Громадянам,зазначеним в п.п.1, 3 даного рішення міської ради, 
використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.   

6. 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


