
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 1 грудня 2022 року Стрий № 1404

Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та 
у наданні земельних ділянок в постійне 
користування на території Стрийської 
міської ради   

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб про відмову у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та у наданні земельних ділянок в постійне користування на 
території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 22, 38, 65, 83, 116, 118, 
121, 122, 124, 184, п.24Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.50 
Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 04.11.2022 року №350, відмовити громадянину Руденко Володимиру 
Івановичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0018 га для  
будівництва індивідуальних гаражів, яка знаходиться за адресою: вул. Колесси, 
м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності місця розташування земельної ділянки Генеральному плану 
населеного пункту м. Стрий, а саме: При розгляді, поданої на сесію Стрийської 
міської ради, заяви громадянина Руденка Володимира Івановича встановлено, 
що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до 
заявивідповідно до Генерального плану м. Стрия, визначена, як територія 
блокованої житлової квартирної забудови.

2. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 04.11.2022 року №349, відмовити громадянці Боднар Руслані Іванівні у 



наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для індивідуального садівництва, яка знаходиться 
за адресою: вул. Об’їзна, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради по причині невідповідності місця розташування земельної ділянки 
Генеральному плану населеного пункту м. Стрий, а саме: При розгляді, поданої 
на сесію Стрийської міської ради, заяви громадянки Боднар Руслани Іванівни 
встановлено, що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених 
до заяви відповідно до Генерального плану м. Стрия, визначена, як територія 
громадської забудови.

3. Відмовити Національній енергетичній компанії «Укренерго» у наданні в 
постійне користування наступних земельних ділянок: 

- земельна ділянка площею 0,0119 га (кадастровий номер: 
4625385200:12:000:0797);

- земельна ділянка площею 0,0040 га (кадастровий номер: 
4625385200:12:000:0795);

- земельна ділянка площею 0,0040 га (кадастровий номер: 
4625385200:12:000:0801);

- земельна ділянка площею 0,0119 га (кадастровий номер: 
4625385200:12:000:0796);

- земельна ділянка площею 0,0119 га (кадастровий номер: 
4625381000:02:000:0041);

- земельна ділянка площею 0,0067 га (кадастровий номер: 
4625384800:02:000:0036)

 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної енергії (для розміщення та експлуатації 
опор), які знаходяться на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності вимогам ст.122, п.24 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, а саме: При розгляді, поданого на сесію Стрийської міської ради, 
клопотання Національної енергетичної компанії «Укренерго» встановлено, що 
земельні ділянки зазначені у клопотанні відносяться до земель державної 
форми власності так, як на них розміщені споруди чи інші об’єкти нерухомого 
майна державної власності.

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


