
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                    м. Стрий                                     № 832

Про внесення змін у рішення сесії по 
земельних питаннях 

Розглянувши клопотання громадянки Долейшової Вікторії Василівни про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року 
№457, громадянки Джурин Стефанії Олексіївни про внесення змін в рішення 
сесії Стрийської міської ради від 24 червня 2021 року №457, громадянки 
Добродєєвої Галини Михайлівні про внесення змін в рішення сесії Стрийської 
міської ради від 29 квітня 2021 року №356, громадянина Зубарука Олега 
Юрійовича про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 
липня 2021 року №535, громадян Титенко Тетяни Петрівни та Титенка Романа 
Михайловича про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 30 
вересня 2021 року №637, громадянки Юрків Ольги Михайлівни про внесення 
змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021 року №535, 
громадянки Паленички Зіновії Михайлівни про внесення змін в рішення сесії 
Лисятицької сільської ради від 20 липня 2020 року №1242, громадянки Балянди 
Віри Денисівни про внесення змін в рішення сесії Стрілківської сільської ради 
від 09 липня 2020 року №960, громадянина Барила Михайла Миколайовича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 30 вересня 2021 року 
№632, громадянина Кухара Євгена Володимировича про внесення змін в 
рішення сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021 року №535 та 
керуючись ст.ст.12, 22, 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 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.195 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,1000» 
замінити цифрами «0,1800».



2. 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.128 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0500» 
замінити цифрами «0,1000».

3. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 
року №356 «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.36 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,1200» замінити 
цифрами «0,1400».

4. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021 
року №535 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради», а саме:

- в п.45 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,2800» замінити 
цифрами «0,6800».

5. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 30 вересня 
2021 року №637 «Про надання згоди на поділ земельної ділянки та розробку 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок комунальної власності на території Стрийської міської ради», а саме:

- в підпункті 1.4 пункту 1 рішення сесії міської ради слова та цифри 
«Львівська, 22» замінити словами та цифрами «Львівська, 22а».

6. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021 
року №535 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради», а саме:

- в п.63 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,4500» замінити 
цифрами «0,6500».

7. Внести зміни в рішення сесії Лисятицької сільської ради, 
правонаступником якої є Стрийська міська рада, від 20 липня 2020 року №1242 
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на території Лисятицької сільської ради гр. Паленичка З.М.», 
а саме:

- в п.1 рішення сесії сільської ради слова «с. Лисятичі» замінити словами 
«с. Луги».

8. Внести зміни в рішення сесії Стрілківської сільської ради, 
правонаступником якої є Стрийська міська рада, від 09 липня 2020 року №960 
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
передачу її у власність на території Стрілківської сільської ради», а саме:

- в п.3 рішення сесії сільської ради слова «Баляді Вірі Денисівні» замінити 
словами «Балянді Вірі Денисівні».



9. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 30 вересня 
2021 року №632 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) з метою передачі їм земельних ділянок у власність на території 
Стрийської міської ради», а саме:

- в п.76 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,2500» замінити 
цифрами «0,3600».

10. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 29 липня 2021 
року №535 «Про надання громадянам дозволу на виготовлення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі їм 
земельних ділянок у власність на території Стрийської міської ради», а саме:

- в п.77 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0500» замінити 
цифрами «0,0985».

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


