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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXIV СЕСІЯ, VІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
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м.Стрий

№ 969

Про надання дозволу на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
технічних документацій щодо встановлення (відновлення)
меж для надання у власність,оренду громадянам в межах
м. Стрия та внесення змін у рішення сесії
Розглянувши заяви громадян ,які виявили бажання отримати у власність
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 житлових будинків,
господарських будівель і споруд; для будівництва індивідуальних гаражів;
для індивідуального садівництва згідно додатку№1(землі житлової та
громадської забудови, землі сільськогосподарського призначення).
2. Дати дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення(відновлення)меж земельних ділянок для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для
будівництва індивідуальних гаражів згідно додатку №2(землі житлової та
громадської забудови,земель сільськогосподарського призначення).
3.Дати дозвіл громадянам (учасникам АТО) на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва
індивідуальних гаражів згідно додатку №3 (із земель житлової та
громадської забудови).
4. Вищевказаним громадянам згідно додатків представити виготовленні
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічні
документації щодо встановлення(відновлення) меж для затвердження та
прийняття рішення на сесії міської ради для передачі земельних ділянок у
власність,оренду.
5.Внести зміни.
5.1у рішення XX сесії VII скликання від 12.06.2019р. за №777 п.3 пп 3.6
Стрийському міськрайонному центру зайнятості в частині виду
використання земельної ділянки змінивши з будівництва та
обслуговування будівель ринкової інфраструктури на будівництво та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого
самоврядування.
5.2у рішення XX сесії VII скликання від 12.06.2019р. за №777 п.2 пп 2.1
на Федора В.О та Щомак С.І в частині площа земельної ділянки змінивши з
0,3912 га на 0,2283га,у зв»язку з поділом земельної ділянки.

5.3у рішення XIX сесії VI скликання від 27.02.2019р.за №741 ТзОВ
»Локсір» в частині вид використання змінивши з будівництва та
обслуговування будівель торгівлі на розміщення та експлуатації
основних,підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств
переробної,машинобудівної та іншої промисловості.
5.4 у рішення XXIII сесії VII скликання від 10.12.2019р. п.12 пп12.2 на
гр.Олійник О.В у частині площа земельної ділянки змінивши з 0,0038 га
0,0047га.
5.5 у рішення XXIII сесії VII скликання від 10.12.2019р № 861 п.9,пп 9.2
на КП»Стрийводоканал» змінивши з вул.Новаківського,49,площею 0,6171
га, на вул.Нижанківського,49 площею 1,0485 га
5.6 у рішення XX сесії VII скликання від 12.06.2019р. №777 п.1 пп 1.9
Стрийському комбінату комунальних підприємств в частині орієнтовною
площею 0,1000га змінивши на орієнтовною площею 0,1570 га
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань землекористування ,охорони довкілля,
будівництва та архітектури (І.Зрайло)
Міський голова
Роман Шрамов»ят

Готував:
Головний спеціаліст відділу приватизації та
УМКМ та земельними ресурсами

О.Андрушків

Погоджено:
Перший заступник міського голови
Начальник юридичного відділу

Р.Маланій
Н.Темник

Начальник відділу архітектури та
містобудування

М.Дребот

Секретар ради

Р.Бурак

Голова комісії з питань землекористування,
охорони довкілля,будівництва та архітектури
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І Зрайло

