
  
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 31 березня 2021 року                         м. Стрий №  70

Про створення комісії по прийняттю-
передачі виконаних робіт з 
рекультивації порушених земель на 
території Стрийської міської ради

Керуючись ст.ст. 12, 166 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Стрийської міської 
ради від 25.02.2021 року №218 «Про затвердження Порядку прийняття-передачі 
виконаних робіт з рекультивації порушених земель на території Стрийської 
міської ради» з метою оперативності та своєчасності вжиття заходів у сфері 
охорони та раціонального використання земель, поліпшення стану й 
продуктивності земель, порушених унаслідок проведення гірничодобувних, 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, а також у зв’язку із 
закінченням повноважень депутатів Стрийської міської ради VIІ 
демократичного скликання ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Створити комісію по прийняттю-передачі виконаних робіт з 
рекультивації порушених земель на території Стрийської міської ради та 
затвердити її персональний склад згідно додатку даного розпорядження.

2. У разі відсутності представника відповідного структурного підрозділу, 
що входить до складу комісії, в засіданні комісії може брати участь інший 
представник відділу, управління, департаменту за дорученням керівника 
відповідного структурного підрозділу, в якому він працює.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника міського голови М.Дмитришина.

Міський голова                                                                       Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
Затверджено розпорядженням 

міського голови
№ 70 від 31 березня 2021 року

СКЛАД
комісії по прийняттю-передачі виконаних робіт з рекультивації порушених 

земель на території Стрийської міської ради
Дмитришин Микола 
Степанович Перший заступник міського голови, голова комісії

Берник Мар’ян 
Володимирович Секретар міської ради, заступник голови комісії

Андрушків Ольга 
Степанівна

Заступник начальника відділу земельних ресурсів, 
секретар комісії

Члени комісії:

Бурій Володимир 
Олексійович

Голова депутатської постійної комісії з питань 
архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного 
середовища

Ярич Роман 
Михайлович Начальник відділу земельних ресурсів

Дребот Марина 
Василівна Начальник відділу містобудування та архітектури

Темник Надія 
Степанівна Начальник юридичного відділу

Лесів Василь 
Ярославович

Начальник відділу промисловості, аграрної політики 
та підприємництва 

До складу комісії також входять при прийнятті-передачі виконаних робіт з 
рекультивації порушених земель на території вказаних населених пунктів 
спеціалісти-землевпорядники та старости відповідних населених пунктів 
Стрийської територіальної громади: 
Данчевський Зіновій Ігорович - Лисятичі, Пукеничі, Кути, Луги, П’ятничани
Каваців Ярема Володимирович - Угерсько, Вівня, Кавське
Оброца Ігор Євстахійович - Добряни, Добрівляни, Заплатин, Діброва
Яхван Михайло Михайлович - Нежухів, Завадів, Голобутів, Ланівка, Райлів
Чушак Оксана Миколаївна - Братківці, Жулин, Семигинів, Розгірче
Олійник Михайло Семенович - Миртюки, Слобідка, Стрілків, Лотатники, 
Бережниця
Лялька Володимир Миколайович - Підгірці, Верчани, Комарів, Ярушичі, 
Ходовичі, Піщани, Стриганці
Греськів Тарас Васильович - Дашава, Олексичі, Гайдучина, Щасливе, 
Йосиповичі, Загірне
Микитин Зеновій Іванович - Подорожнє, Зарічне, Лани-Соколівські, Сихів
Бардин Ігор Іванович - Великі Дідушичі, Малі Дідушичі, Угільня 

Секретар ради Мар’ян БЕРНИК


