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м. Дрогобич 

Начальнику відділу оренди та 

приватизації комунального майна 

Росоха Р.В.  

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, 

Львівська обл., 82100 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  
 

Щодо надання для ознайомлення  

заяви ГО  «Асоціація учасників АТО –  

забудовників м.Дрогобич» від 24.01.2019 р.  

щодо поділу земельної ділянки на вул.Самбірська, 3  
 

Шановний Ростиславе Васильовичу!  
 

21 лютого 2019 року на Постійній комісії ради з питань регулювання земельних 

відносин в протоколі № 117 в підпункті 2.17 пункт № 2 «Різне» розглядалася заява ГО 

«Асоціація учасників АТО – забудовників м.Дрогобич» з проханням «Щодо поділу 

земельної ділянки на вул.Самбірська, 3» датована 24.01.2019 р. Представник від ГО  

«Асоціація учасників АТО – забудовників м.Дрогобич» Гальчишак Б.В. зазначив, що 

застережень щодо прийняття позитивного рішення у комісії не може виникати, 

переконуючи членів комісії прийняти позитивне рішення. 

По даній заяві члени комісії позитивне рішення не прийняли, оскільки під час 

обговорення присутній юрист відділу правового забезпечення Дрогобицької міської 

ради повідомив про судові справи, які розглядались в апеляційних інстанціях. 

Зазначив, що Постановою апеляційного суду апеляційну скаргу ТзОВ 

«Люксорцентрторг» частково задоволено. Визнано протиправним та нечинним  

рішення виконавчого комітету ДМР від 15 березня 2018р. № 45 «Про затвердження 

проекту містобудівної документації «детальний план території за адресою 

вул.Самбірська, 3, територія колишнього АТП 14607». 
 

У зв’язку з вищеозначеним, задля об’єктивного та повного розгляду на 

Постійній комісії ради з питань регулювання земельних відносин, щодо сприяння та 

реалізації прав громадян у виділенні та надання земельних ділянок та інше,  
ПРОШУ ВАС: 

Надати для ознайомлення: 

1. Заяву з додатками ГО «Асоціація учасників АТО – забудовників 

м.Дрогобич» з проханням «Щодо поділу земельної ділянки на 

вул.Самбірська, 3» датовану 24.01.2019 р. 

http://drohobych-rada.gov.ua/viddily/viddil-orendy-pryvatyzatsiyi-ta-komunalnogo-majna/
http://drohobych-rada.gov.ua/viddily/viddil-orendy-pryvatyzatsiyi-ta-komunalnogo-majna/
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2. Копії Заяви з додатками ГО «Асоціація учасників АТО – забудовників 

м.Дрогобич» з проханням «Щодо поділу земельної ділянки на 

вул.Самбірська, 3» датовану 24.01.2019 р. належним чином завірені. 

3. Відповідь надати на інформацію у визначений законом строк, а саме не 

пізніше п'яти робочих днів з дня отримання такого, на поштову адресу: 

пл. Ринок, буд. 1, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, а також у формі 

електронного повідомлення на адресу електронної пошти: 

gosbu_antycor@ukr.net. 

Депутат Дрогобицької міської 

ради Львівської області   Балог О.Б.  
 


