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Стрий

№ 558

Про
надання
дозволу
на
виготовлення проектів відведення
земельних
ділянок,
технічних
документацій щодо встановлення
меж для передачі у власність, оренду
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. 26 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 житлової та громадської забудови, земель сільськогосподарського
призначення.
4. Внести зміни:
4.1 у рішення XIV сесії VII демократичного скликання від 20.02.2018 р.№518
додаток № 3 п. 2. на Рочинь Олега Степановича (учасник АТО) вважати таким що
втратило чинність на підставі добровільної відмови від земельної ділянки.

4.2 у рішення V сесії VII демократичного скликання від 14.06.2016 р №166 п.1
п.п 1.8 на Васьковича Генадія Васильовича в частині орієнтовною площею змінивши
з 0,0330 га на 0,0425 га.
4.3 у рішення XIV сесії VII демократичного скликання від 20.02.2018 р.№518
додаток № 1п. 4 на Даровську Лідію Францівну в частині „Надати дозвіл на
виготовлення проекту відведення на земельну ділянку” змінити на „Надати дозвіл на
виготовлення технічної документації щодо встановлення меж”.
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, оренду.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури (І.Зрайло ).

Міський голова

Роман Шрамов’ят

