
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ СЕСІЯ, VІІIДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

                                         РІШЕННЯ

від 25 березня  2021р.                            м.Стрий                              №  221

Про звернення депутатів Стрийської 
міської ради Стрийського району 
Львівської областідо Верховної Ради України 
та Федераціїфутболу України
щодо «Облаштування стадіону «Юність»
стандартним футбольним
полемізштучним покриттям»

Відповідно до Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», та беручи до уваги звернення фракції ВО «Батьківщина» у Стрийській 
міській раді, керуючись Регламентом Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області VIІI демократичного скликання,- Стрийська міська 
рада вирішила:

1. Схвалити текст зверненнядепутатів Стрийської міської ради Стрийського 
районуЛьвівської області до Верховної Ради України та Федерації футболу 
України, щодо «Облаштування стадіону «Юність» стандартним 
футбольнимполем із штучним покриттям»  (додається).

2. Звернення депутатів направити до Верховної Ради України та Федерації 
футболу України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 
М. Берника.

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
 до рішення  VІсесії VIІI демократичного 

скликання Стрийської міської ради
                                                                     Стрийського району  Львівської області

                                                                                   від  25 березня 2021р. № 221

Голові Верховної Ради України 
Дмитру Разумкову

вул. Грушевського,5 м. Київ, 01008 

Президенту Федерації
футболу України 
Андрію Павелку 

пров.Лабораторний,7-а 
м. Київ, 01133

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Стрийськоїміської ради Стрийського району

Львівської області до Верховної Ради Українита Федерації футболу Українищодо 
«Облаштування стадіону «Юність»стандартним футбольним

полем із штучним покриттям»

Футбол завжди був і залишається найпопулярнішим видом спорту в Україні. Проведення 
Чемпіонату Європи в нашій країні збільшило його популярність. На жаль, футбольна 
інфраструктура громади Стрийщини не відповідає реаліям сьогодення, зокрема бракує 
хорошого футбольного поля. Дещо покращити ситуацію може реконструкція футбольного 
поля (110x75м) стадіону «Юність», який знаходиться в місті Стрий по вул. Болехівська.Тут 
можна створити чудові умови для занять футболом дітей та юнаків, проводити різноманітні 
змагання, культурно масові заходи.
Стрийський футбол нерозривно пов’язаний зі спортивним життям Галичини. Саме у Стрию 
футбольні традиції закладалися ще на початку XIX століття.

В Стрию діє  любительський футбольний клуб «Скала» заснований 1911році. Це один 
із найстарших клубів України який зберіг свою футбольну історію. Чемпіон Галичини 
1943 року, та в перші роки незалежності посів друге місце в чемпіонаті України 1991 року. 
Команда виступала у першій та других  лігах України. Вихідці з клубу, які захищали честь 
України на міжнародному рівні Кардаш Василь Ярославович, Вірт Юрій Миколайович, Гусін 
Андрій Леонідович.
В серпні місяці цього року футбольний клуб «Скала» відзначає 110 річницю з дати заснування 
клубу.
         Завдяки зусиллям, громадськості та представників бізнесу, які небайдуже ставляться до 
проблем розвитку футболу, проведені певні підготовчі роботи до проведення реконструкції. 
Але коштів не вистачає, і сьогодні профінансувати роботи не спроможні ні обласний ні 
бюджет територіальної громади.

Зважаючи на важливість розвитку футболу серед дітей та молоді, залучення населення 
до занять спортом, звертаємось до Вас з проханням  надати фінансову допомогу орієнтовною 
сумою в розмірі 4млн. грн. для облаштування стандартного футбольного поля  із штучним 
покриттям.

Схвалено рішеннямVІ сесії
VIІI демократичного скликання

Стрийської міської ради
Стрийського району

від  25 березня 2021 № 221
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