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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІV СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2021 року                  м. Стрий                                   № 732

Про внесення змін у рішення сесії по 
земельних питаннях 

Розглянувши клопотання громадянина Іж Володимира Омеляновича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 року 
№54, Комунального підприємства «Водоканал Плюс» про внесення змін в 
рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року №461 та 
керуючись ст.ст.12, 38, 65, 83, 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 22 грудня 2020 
року №54 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок для передачі у власність 
громадянам м. Стрия», а саме:

- в п.8 додатку №2 до рішення сесії міської ради слова «Їж Володимир 
Омелянович» замінити словами «Іж Володимир Омелянович».

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.1 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «1,1000» замінити 
цифрами «0,7000; 0,0100»;

- в п.2 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0500» замінити 
цифрами «0,0100»;

- в п.3 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0500» замінити 
цифрами «0,0150»;

- в п.4 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0800» замінити 
цифрами «0,0150»;

- в п.5 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0600» замінити 
цифрами «0,2800». 

3. 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


