
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХ СЕСІЯ VІІІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

4 квітня 2022р.                        Стрий                        № 1095

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, 38, 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 Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 07.02.2022 року №29, 
відмовити громадянину Борису Назарію Юрійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0960 га для індивідуального гаражного 
будівництва, яка знаходиться за адресою: в районі вул. Новаківського, 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 Бориса Назарія Юрійовича встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для індивідуального 
гаражного будівництва. 

2. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 08.02.2022 року №22, 
відмовити громадянину Сабінському Олегу Олексійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка), яка знаходиться за адресою: 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 Сабінського Олега Олексійовича встановлено, 
що чинна та наявна у Стрийській міській раді містобудівна документація не 
передбачає формування та виділення земельних ділянок для вищезазначених 
цілей у місці зазначеному у доданих графічних матеріалах.

3. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 08.02.2022 року №33, 
відмовити громадянину Іванціву Роману Федоровичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для індивідуального гаражного будівництва, яка знаходиться за 
адресою: в районі вул. Добрівлянської, 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 
Іванціва Романа Федоровича встановлено, що відповідно до наявної у 
Стрийській міській раді містобудівної документації, вільних земельних ділянок 
для індивідуального гаражного будівництва, в тому числі в Гаражному 
кооперативі «Ватра», не передбачено.

4. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 08.02.2022 року №32, 
відмовити громадянину Стрілецькому Володимиру Станіславовичу у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва, яка знаходиться 
за адресою: в районі вул. Добрівлянської, 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 Стрілецького Володимира Станіславовича встановлено, що 
відповідно до наявної у Стрийській міській раді містобудівної документації, 
вільних земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва, в тому 
числі в Гаражному кооперативі «Ватра», не передбачено.

5. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 07.02.2022 року №30, 
відмовити громадянину Перевізнику Андрію Євгеновичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0960 га для індивідуального гаражного 
будівництва, яка знаходиться за адресою: в районі вул. Новаківського, 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 Перевізника Андрія Євгеновича встановлено, 
що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до містобудівної документації, не передбачена для індивідуального 
гаражного будівництва.



6. Відмовити громадянці Кільгановській Ярині Юріївні у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для індивідуального гаражного 
будівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Скібінського, 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 громадянки Кільгановської Ярини Юріївни встановлено, що земельна 
ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, відповідно до 
рішення Стрийської міської ради від 16 грудня 2014 року №565, зарезервована 
для сімей загинувши учасників АТО та інвалідів АТО.

7. Відмовити громадянину Гошовському Миколі Васильовичу у наданні 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0100 га для індивідуального 
гаражного будівництва, яка знаходиться за адресою: вул. Скібінського, 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 Гошовського Миколи Васильовича встановлено, що 
земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, 
відповідно до рішення Стрийської міської ради від 16 грудня 2014 року №565, 
зарезервована для сімей загинувши учасників АТО та інвалідів АТО.

8. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 28.02.2022 року №46, 
відмовити громадянці Мотайловій Тетяні Григорівні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 1,3000 га для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться за адресою: 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 Мотайлової Тетяни Григорівни встановлено, що земельна ділянка 
зазначена у графічних матеріалах долучених до заяви, відповідно до 
містобудівної документації, не передбачена для ведення особистого 
селянського господарства.

9. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 28.02.2022 року №48, 
відмовити громадянину Матусу Юрію Вікторовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,5000 га для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться за адресою: смт. Дашава, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності місця розташування земельної ділянки Генеральному плану 
населеного пункту смт. Дашава, а саме: При розгляді, поданої на сесію 
Стрийської міської ради, заяви громадянина Матуса Юрія Вікторовича 



встановлено, що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених 
до заяви, відповідно до Генерального плану смт. Дашава передбачена для 
ведення фермерського господарства.

10. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 01.03.2022 року №53, 
відмовити громадянину Крочаку Степану Зіновійовичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 1,9000 га для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться за адресою: с. Братківці, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності місця розташування земельної ділянки Генеральному плану 
населеного пункту с. Братківці, а саме: При розгляді, поданої на сесію 
Стрийської міської ради, заяви громадянина Крочака Степана Зіновійовича 
встановлено, що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених 
до заяви, відповідно до містобудівної документації, не передбачена для ведення 
особистого селянського господарства.

11. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 01.03.2022 року №51, 
відмовити громадянину Купранцю Оресту Богдановичу у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки в гаражному колективі «Громада» біля гаражу №529 для 
індивідуального гаражного будівництва, яка знаходиться за адресою: м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради по тій причині, що дана 
земельна ділянка перебуває в постійному користуванні гаражного колективу 
«Громада».

12. Враховуючи лист Управління містобудування та архітектури 
Виконавчого комітету Стрийської міської ради від 01.03.2022 року №54, 
відмовити громадянці Гринишин Іванні Михайлівні у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського 
господарства, яка знаходиться за адресою: с. Піщани, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради по причині 
невідповідності місця розташування земельної ділянки Генеральному плану 
населеного пункту с. Піщани, а саме: При розгляді, поданої на сесію 
Стрийської міської ради, заяви громадянки Гринишин Іванни Михайлівни 
встановлено, що земельна ділянка зазначена у графічних матеріалах долучених 
до заяви, відповідно до Генерального плану с. Піщани передбачена для 
виробничої забудови.

13. 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


