
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКАМІСЬКАРАДАЛЬВІВСЬКОЇОБЛАСТІ
ХVІІІСЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 лютого 2022 року      Стрий                              № 1028

Про внесення змін у рішення сесії по 
земельних питаннях 

Розглянувши клопотання громадянки Дженджери Ірини Романівни про 
внесення змін в рішення сесії Семигинівської сільської ради від 05березня 2020 
року №461, громадянки Момот Марії Олександрівни про внесення змін в 
рішення сесії Стрийської міської ради від 11 листопада 2021 року №733, 
громадян Титенко Тетяни Петрівни та Титенка Романа Михайловича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 23грудня 2021 року 
№832, громадянки Цебак Ольги Петрівни про внесення змін в рішення сесії 
Стрийської міської ради від 23грудня 2021 року №821, громадянкиФендик 
Любові Володимирівни про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської 
ради від 30вересня 2021 року №632,  Відділу земельних ресурсів Виконавчого 
комітету Стрийської міської ради про внесення змін в рішення сесії Стрийської 
міської ради від 24червня 2021 року №461, громадянки Розмаринович Галини 
Михайлівни про внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 23 
грудня 2021 року №821, громадянина Одинака Марка Вікторовича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 23 грудня 2021 року 
№821 та керуючись ст.ст.12, 22, 38, 65, 83, 116, 118, 122, 184 Земельного 
кодексу України, ст.50 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в рішення сесії Семигинівської сільської ради, 
правонаступником якої є Стрийська міська рада, від 05 березня 2020 року №461 
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на території Семигинівської сільської ради», а саме:

- в п.1 рішення сесії сільської ради цифри «0,1800» замінити цифрами 
«0,1929».

2. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 11 листопада 
2021 року №733 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у користування (оренду)на території Стрийської міської 
ради», а саме:

- в п.п.3, 4 рішення сесії міської ради слова та цифри «вул. 
Б.Хмельницького, 34» замінити словами та цифрами «вул. Б.Хмельницького, 
34Е».

3. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23грудня 2021 
року №832 «Про внесення змін у рішення месії по земельних питаннях», а саме:

- в п.5 рішення сесії міської ради слова та цифри «вул. Львівська, 22а» 
замінити словами та цифрами «вул. Львівська, 20а».

4. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23 грудня 2021 
року №821 «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 «0,1000» 
замінити цифрами «0,1107».

5. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 30вересня 2021 
року №632 «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.269 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0900» 
замінити цифрами «0,2000».

6. 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.2 рішення сесії міської ради та додатку 2 рішення сесії міської ради 
слова та цифри «для сінокосіння і випасання худоби (для створення 
громадського пасовища) (код КВЦПЗ 01.08)» замінити словами та цифрами 
«під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами (код КВЦПЗ 
01.19)».

7. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23 грудня 2021 
року №821 «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.154 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова «с. Семигинів» 
замінити словами «с. Сихів».

8. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23 грудня 2021 
року №821 «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.63 додатку №1 до рішення сесії міської ради слова «с.Сихів» замінити 
словами «с. Семигинів».

9. 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


