
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                                     № 643

Про затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельні ділянки для 
ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
та передачу їх у власність громадянам 
на території Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання громадян про затвердження технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва та передачу їх у власність громадянам на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 22, 791, 116, 122, 125, 
126, 184, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок 
виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 
часток (паїв)», ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

Міська рада вирішила:

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок 
земель пайового фонду на території Стрийської міської ради громадянам згідно 
додатку №1.

2. Безоплатно передати у власність громадянам, згідно додатку №1 даного 
рішення міської ради, земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Стрийської міської ради.

3. Громадянам, згідно додатку №1 даного рішення міської ради, оформити 
право власності на земельні ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Стрийської міської ради 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».
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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


