
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                    м. Стрий                                     № 844

Про відмову у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на 
території Стрийської міської ради   

Розглянувши клопотання фізичних осіб про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
керуючись ст.ст.12, 22, 83, 116, 118, 121, 122, 186 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 01.11.2021 року №955, відмовити громадянці Королишин Анні Петрівні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0710 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Грабовецька, 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 Королишин Анни Петрівни встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
садівництва.  

2. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 01.11.2021 року №953, відмовити громадянці Лисович Ярославі Йосифівні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0080 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Марцинівка, 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 Лисович Ярослави Йосифівни встановлено, що 



земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
садівництва.

3.  Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 01.11.2021 року №954, відмовити громадянці Тхір Руслані Зіновіївні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Грабовецька, 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 Тхір Руслани Зіновіївни встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
садівництва.

4. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 22.10.2021 року №925, відмовити громадянці Докійчук Христині Іванівні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,9810 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 
знаходиться за адресою: вул. Головацького, 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 Докійчук Христини Іванівни встановлено, що земельна ділянка 
зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви знаходиться в межах 
червоних ліній, в зоні інженерних мереж, в охоронній зоні промислових 
підприємств.  

5. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 22.10.2021 року №924, відмовити громадянину Білецькому Володимиру 
Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Труша, 16, м. 
Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності місця розташування земельної ділянки містобудівній 
документації, а саме: При розгляді, поданої на сесію Стрийської міської ради, 
заяви громадянина Білецького Володимира Володимировича встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви 
знаходиться в кварталі громадської та житлової забудови. 

6. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 01.09.2021 року №851, відмовити громадянці Філь Людмилі Василівні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для 



індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Заньковецької, 
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 Філь Людмили Василівни встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
садівництва.

7. Враховуючи лист Відділу містобудування та архітектури Управління 
містобудування та архітектури Виконавчого комітету Стрийської міської ради 
від 01.09.2021 року №850, відмовити громадянці Білас Оксані Маркіянівні у 
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для 
індивідуального садівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Дрогобицька, 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 Білас Оксани Маркіянівни встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
садівництва.

8. 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


