
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
04 квітня 2022р.                       Стрий                    № 1096
Про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у 
власність громадянам на території 
Стрийської міської ради 

Розглянувши клопотання громадян про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі їх у власність 
громадянам на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 22, 184 
Земельного кодексу України, Законом України «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 
ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва за рахунок земель пайового фонду з метою передачі їх у власність 
на території Стрийської міської ради громадянам згідно додатку №1.

2. Громадянам, зазначеним в додатку №1 даного рішення міської ради, 
представити розроблені та погоджені технічні документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для затвердження та передачі земельних ділянок у власність 
громадян, Стрийській міській раді.

3. 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



Додаток №1
до рішення сесії Стрийської міської ради
№ 1096 від «4» квітня 2022 року

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва з метою передачі їх у власність на території Стрийської міської ради

№ 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові Розташування земельної ділянки відносно 

найближчого населеного пункту, адреса 
Серія 

сертифіката
Номер 

сертифіката

Реєстраційний 
номер 

сертифіката

Площа земельної 
частки (паю) по 
сертифікату (ум. 

кад. га)
1 2 3 4 5 6 7

1. Швед Богдана Мартинівна с. Добрівляни, Стрийський район, Львівська область ЛВ 0184285 800044 3,3800

2. Антонович Ольга Василівна с. Стрілків, Стрийський район, Львівська область ЛВ 064488 1181 1,3100

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


