
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 квітня 2022р.                       Стрий                       № 1092

Про внесення змін у рішення сесії по 
земельних питаннях 

Розглянувши клопотання громадянина Парус Анатолія Дмитровича про 
внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 22 грудня 2020 року 
№53, Дідушицького споживчого товариства Стрийської райспоживспілки 
Львівської областіпро внесення змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 
23 грудня 2021 року №835, громадянки Батько Надії Михайлівни про внесення 
змін в рішення сесії Стрийської міської ради від 11 листопада 2021 року 
№723,громадянки Борканин Катерини Петрівни про внесення змін в рішення 
сесії Стрийської міської ради від 23грудня 2021 року №821 та керуючись 
ст.ст.12, 22, 38,83, 93, 116, 118, 122, 124, 125, 126, 1261,184 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 Стрийської міської ради від 22грудня 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.26додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «13» замінити 
цифрами «22,5».

2. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23грудня 2021 
року №835 «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.3 рішення сесії міської ради слова та цифри «7 (сім)» замінити 
словами та цифрами «4 (чотири)».



3. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 11листопада 
2021 року №723 «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.7 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,1000» замінити 
цифрами «0,2081».

4. Внести зміни в рішення сесії Стрийської міської ради від 23грудня 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.13 додатку №1 до рішення сесії міської ради цифри «0,0300» замінити 
цифрами «0,0794».

5. 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


