
 
 

З БА РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А  

Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І  
 

V I I І  С К Л И К А Н Н Я  
Д Е С Я ТА   С Е С І Я  

  

 РІШЕННЯ 
 

№ VIІI/10/31                                                                                   від 31 серпня 2021 року 

Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачі її у власність   
 

Розглянувши  заяву  гр. Петришина Р. В. та гр. Шленськової І. Р. (вх. № 4317 від 25.08.2021 р.), 

витяг з державного реєстру  речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

на 1/2 житлового будинку по вул. Грушевського, 66 с. Стриївка, свідоцтво про право власності 

на 1/2 житлового будинку по вул. Грушевського, 66 с. Стриївка, рішення            № 1337 від 

29.10.2020 р. Стриївської сільської ради, врахувавши  пропозиції постійної депутатської комісії 

з питань регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природ-

ного середовища (протокол №19 від 27.08.2021р.), керуючись ст. 19, 50 Закону України  “Про 

землеустрій”, ст. 12, 116, 120, 124  Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 
 

    ВИРІШИЛА:                                                                                                                                                                                                                                                                

 

1. Вважати  рішення сесії Стриївської сільської ради №1337 від 29.10.2020 р. таким яке втра-

тило чинність.   
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі на місцевості  площею 0,2481 га. для будівництва обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд із земель житлової і громадської            за-

будови, яка знаходиться в межах населеного пункту с. Стриївка гр. Петришину Роману Воло-

димировичу, гр. Шленськовій Ірині Романівні. 
3. Передати у спільну сумісну власність гр. Петришину Роману Володимировичу та                     

гр. Шленськовій Ірині Романівні земельну ділянку площею 0,2481 га. кадастровий номер 

6122488400:02:001:0455 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Грушевського, 66 із земель житлової і громадської забудови, яка зна-

ходиться в межах населеного пункту с. Стриївка. 
4. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 
5. Громадянам виконувати обов'язки власника земельних ділянок відповідно до вимог            ст. 

91 Земельного кодексу України. 
6. Відділу містобудування та земельних відносин міської ради при необхідності внести зміни 

у земельно – облікові документи. 
7. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного законодавства. 
 

 Збаразький міський голова                                                  Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


