
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2022 року Стрий № 1393

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, з метою передачі її 
в користування (оренду)на території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання юридичних осіб про надання дозволу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 
метою передачі її в користування (оренду) на території Стрийської міської ради 
та керуючись ст.ст.12, 38,65, 83, 122, 123, 184 Земельного Кодексу 
України,Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»,ст.50 
Закону України «Про землеустрій»,ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати Приватному акціонерному товариству «Львівобленерго» (ідент. 
код юридичної особи: 00131587)дозвіл на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, з метою передачі її в користування 
(оренду), орієнтовною площею 0,0005 га для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 
енергії(для обслуговування опори №44 повітряної лінії електропередачі ПЛ-110 
кВ Стрий - Дашава) (код КВЦПЗ 14.02), яка знаходяться на території 
Стрийської міської ради.

2.Надати Державному підприємству «Стрийське лісове господарство» 
(ідент. код юридичної особи: 00992415)дозвіл на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з метою внесення відомостей 
про земельну ділянку до Державного реєстру земель,орієнтовною площею 
0,7916 га для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, 
установ, організацій та будівель лісомисливського господарства (для 
обслуговування будівлі Подорожненського лісництва)(код КВЦПЗ 09.04), яка 



знаходяться за адресою: с. Лани Соколівські, Стрийський район, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

3. Юридичним особам, зазначеним в п.п.1, 2даного рішення міської ради, 
представити розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для затвердження на сесію Стрийської міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова           Олег КАНІВЕЦЬ


