
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                                     № 641

Про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою передачі 
земельних ділянок в користування 
(оренду) на території Стрийської 
міської ради

Розглянувши клопотання старост сіл Угільня, Малі Дідушичі, Великі 
Дідушичі, Гайдучина, Щасливе, Загірне, Йосиповичі, Олексичі, Миртюки, 
Слобідка, Стрілків, Бережниця, Лотатники, Ходовичі, Стриганці, Піщани, 
Комарів, Ярушичі, Верчани, Підгірці, смт. Дашава, Братківці, Жулин, 
Семигинів, Розгірче про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) з метою передачі земельних ділянок в користування (оренду) на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст. 12, 22, 184 Земельного 
Кодексу України, ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст.ст.50, 55 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903) дозвіл на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення нерозподіленої земельної 
ділянки пайового фонду з метою передачі її в користування (оренду) 
орієнтовною площею 4,2000 для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код КВЦПЗ 01.01), яка знаходяться за адресою: с. Жулин, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Надати Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903) дозвіл на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на невитребувані 
частки (паї) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 



рахунок земель пайового фонду з метою передачі їх в користування (оренду) на 
території Стрийської міської ради, згідно додатку №1 даного рішення міської 
ради.

3. Стрийській міській раді (код ЄДРПОУ: 26256903) представити, 
розроблені проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для затвердження та передачі земельних 
ділянок у користування (оренду), Стрийській міській раді.

4. 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


