
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                    м. Стрий                                     № 639

Про внесення змін у рішення сесії по 
земельних питаннях 

Розглянувши клопотання громадянки Прокопець Стефанії Михайлівни про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року 
№457, Комунального підприємства «Водоканал Плюс» про внесення змін в 
рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року №461, АТ 
«Укртелеком» про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 
лютого 2021 року №208, громадянки Герей Наталії Павлівни про внесення змін 
в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року №456, 
громадянина Васильціва Степана Миколайовича про внесення змін в рішення 
сесії Стрийської міської ради від 27 травня 2021 року №393, громадянина 
Долішного Василя Володимировича про внесення змін в рішення сесії 
Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 року №214, громадянина Кави 
Віталія Миколайовича про внесення змін в рішення сесії Дідушицької сільської 
ради від 23 жовтня 2018 року №768,  громадянки Федорів Галини Миронівни 
про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 
року №457 та керуючись ст.ст.12, 22, 33, 65, 66, 83, 93, 116, 118, 122, 184 
Земельного кодексу України, ст.ст.50, 55 Закону України «Про землеустрій», 
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:
1. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 

року №457 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради», а саме:

- в п.153 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова та цифри «01.03 
Для ведення особистого селянського господарства» замінити словами та 
цифрами «01.05 Для індивідуального садівництва».

2. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 
року №461 «Про надання юридичним та фізичним особам дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
території Стрийської міської ради», а саме:

- в п.7 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0500» замінити 
цифрами «0,8000».



3. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 
року №208 «Про затвердження юридичній особі проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та передачу її у користування (оренду) на 
території Стрийської міської ради», а саме:

- в п.п. 1, 3, 4 рішення сесії міської ради слова «Публічному акціонерному 
товариству «Укртелеком»» замінити словами «Акціонерному товариству 
«Укртелеком»».

4. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 
року №456 «Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
передачу їм земельних ділянок у власність на території Стрийської міської 
ради», а саме:

- в п.42 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова та цифри «02.01 
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд» замінити словами та цифрами «01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства».

5. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 27 травня 2021 
року №393 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради», а саме:

- в п.38 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова та цифри «01.03 
Для ведення особистого селянського господарства» замінити словами та 
цифрами «01.05 Для індивідуального садівництва».

6. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 
року №214 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради», а саме:

- в п.3 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,1200» замінити 
цифрами «0,1600».

7. Внести зміни в рішення сесії Дідушицької сільської ради, 
правонаступницею якої є Стрийська міська рада, від 23 жовтня 2018 року №768 
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її у власність на території Дідушицької сільської ради», а саме:

- в п.п.1, 2, 3 рішення сесії сільської ради цифри «4625380800:01:002:0015» 
замінити цифрами «4625380800:01:002:0115».

8. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 
року №457 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради», а саме:



- в п.99 та п.100 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова «смт. 
Дашава, Стрийський район, Львівська область» замінити словами «с. 
Гайдучина, Стрийський район, Львівська область».

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
(В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


