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VІI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

        29  квітня 2021 р.                                  м.Стрий                               №  343

Про внесення змін у рішення сесій по 
земельних питаннях 

Розглянувши заяви громадян Бісик Ірини Зіновіївни про внесення змін в рішення 
сесії Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 року №53, Невмержицької Надії 
Василівни та Невмержицького Віталія Анатолійовича про внесення змін в рішення сесії 
Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 року №215, Корнути Івана Дмитровича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 року №215, 
Кішко Андрія Леонідовича, Кішко Романа Леонідовича, Васючин Володимира 
Володимировича про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 22 грудня 
2020 року №53, клопотання відділу земельних ресурсів виконавчого комітету Стрийської 
міської ради про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 12 червня 2019 
року №776 та керуючись ст.ст.12, 38, 65, 83, 87, 116, 118, 121, 122, 184, 186 Земельного 
кодексу України, ст.ст.50, 55, 56 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 22 грудня 2020 року №53 
«Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж для надання у 
власність громадянам в межах м. Стрия та внесення змін у рішення сесії», а саме:

- в п. 30 додатку №1 рішення сесії міської ради цифри «19.5» замінити цифрами 
«23».

2. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 року 
№215 «Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їм земельних ділянок у власність 
на території Стрийської міської ради», а саме:  

- в п. 14 додатку №2 рішення сесії міської ради слова «Невмержицька Надія 
Василівна, Невмержицький Віталій Анатолійович - власність» замінити словами та 
цифрами «Невмержицька Надія Василівна - спільна часткова власність (розмір частки 
92/100), Невмержицький Віталій Анатолійович - спільна часткова власність (розмір частки 
8/100)».

3. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 25 лютого 2021 року 
№215 «Про затвердження громадянам проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу їм земельних ділянок у власність 
на території Стрийської міської ради», а саме:  

- в п. 29 додатку №2 рішення сесії міської ради слова «Корнкта Іван Дмитрович» 
замінити словами «Корнута Іван Дмитрович».

4. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 року №53 
«Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж для надання у 
власність громадянам в межах м. Стрия та внесення змін у рішення сесії», а саме:  



- в п. 12 додатку №1 рішення сесії міської ради слова «ОЖБ» замінити словами «для 
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

5. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 12 червня 2019 року 
№776 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 
надання у власність, постійне користування та оренду; проектів землеустрою щодо зміни 
цільового призначення; технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж для 
надання в оренду, технічні документації щодо (об’єднання) земельних ділянок; 
продовження, надання, та припинення права користування земельними ділянками», а 
саме:  

- в пп. 10.1 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,3182 га» замінити 
словами та цифрами «0,0439 га»;

- в пп. 10.2 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,1291 га» замінити 
словами та цифрами «0,0110 га»;

- в пп. 10.3 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0953 га» замінити 
словами та цифрами «0,0493 га»;

- в пп. 10.4 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0334 га» замінити 
словами та цифрами «0,0350 га»;

- в пп. 10.5 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0350 га» замінити 
словами та цифрами «0,3459 га»;

- в пп. 10.6 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0328 га» замінити 
словами та цифрами «0,0953 га»;

- в пп. 10.7 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,3459 га» замінити 
словами та цифрами «0,0667 га»;

- в пп. 10.8 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0110 га» замінити 
словами та цифрами «0,0138 га»;

- в пп. 10.9 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0667 га» замінити 
словами та цифрами «0,3182 га»;

- в пп. 10.10 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,3918 га» замінити 
словами та цифрами «0,0328 га»;

- в пп. 10.11 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0493 га» замінити 
словами та цифрами «0,3918 га»;

- в пп. 10.12 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0439 га» замінити 
словами та цифрами «0,1470 га»;

- в пп. 10.13 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,1470 га» замінити 
словами та цифрами «0,0334 га»;

- в пп. 10.14 п. 10 рішення сесії міської ради слова та цифри «0,0138 га» замінити 
словами та цифрами «0,1291 га».

6. 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


