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Про надання дозволу на виготовлення
проектів відведення земельних ділянок ,
технічних
документацій
щодо
встановлення меж для передачі у
власність громадянам в межах м. Стрия
та внесення змін в рішення сесії

Розглянувши заяви громадян, які виявили бажання отримати у власність та
оренду земельні ділянки у м. Стрию та керуючись ст.ст. 118,121,34 Земельного
кодексу України , ст.ст. 50,55 Закону України” Про Землеустрій”, ст. 33 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
вирішила:
1. Дати дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для будівництва та обслуговування гаражів, житлових будинків ,
господарських будівель і споруд та садівництва згідно додатку №1 (землі житлової
та громадської забудови ,землі сільськогосподарського призначення).
2. Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд, гаражів та садівництва згідно додатку
№2 (землі житлової та громадської забудови , землі сільськогосподарського
призначення).
3. Дати дозвіл громадянам(учасникам АТО) на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд ,гаражів згідно додатку№3(із земель
сільськогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови)
4. Внести зміни:
4.1 у рішення XIII сесії VII скликання від 13.12.2017 р. в п.4.1 на ТДВ ”БМФ”
Стрийбуд” в частині кількості земельних ділянок , змінивши з вісім ділянок на
десять земельних ділянок орієнтовними площами 1-0,1041 га,2-0,0214 га,3-0,0177
га;4-0,0098 га;5-0,0103га;6-0,0082 га;7-0,0083 га,8-0,0104 га;9-0,0098га 10-0,0170 га.
4.2 у рішення XIII сесії VII скликання від 13.12.2017р № 430 п.3пп3.5 на
Централізовану бібліотечну систему м. Стрия по вул.50-річчя УПА в частині для
розміщення та обслуговування музейних закладів змінити на для будівництва та
обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.
4.3 у рішення IX сесії VII демократичного скликання від 28.02.2017р №336 в
додаток №3 п.29 на Мазуркевич Станіслава Володимировича вважати таким що
втратило чинність.

5. Вищевказаним громадянам згідно додатків представити виготовлені проекти
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічні документації щодо
встановлення меж для затвердження та прийняття рішення на сесії міської ради
для передачі земельних ділянок у власність.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури ( І.Зрайло ).
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