
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХІІІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня 2021 року                    м. Стрий                                     № 647

Про продаж у власність земельної 
ділянки несільськогосподарського 
призначення під об’єктами нерухомого 
майна на території Стрийської міської 
ради  

Розглянувши заяву громадянина Созанського Романа Богдановича про 
продаж у власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
під об’єктами нерухомого майна на території Стрийської міської ради та звіт 
про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, виготовлений суб’єктом оціночної діяльності Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Західземлепроект» та керуючись, ст.ст.127, 128, 
134 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст.26 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
комунальної власності несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,0776 га (кадастровий номер 
4625388400:01:010:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. І.Франка, 39, с. Угерсько, 
Стрийський район Львівська область на території Стрийської міської ради, 
експертна вартість земельної ділянки становить 78 062 грн. 00 коп. (сімдесят 
вісім тисяч шістдесят дві гривні 00 коп.) у розрахунку за 1 кв. м. земельної 
ділянки 100 грн. 60 коп. (сто гривень 60 коп.). 

2. Продати громадянину Созанському Роману Богдановичу земельну 
ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення під 
об’єктами нерухомого майна загальною площею 0,0776 га (кадастровий номер 
4625388400:01:010:0006) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. І.Франка, 39, с. Угерсько, 
Стрийський район Львівська область на території Стрийської міської ради за 
ціною 78 062 грн. 00 коп. (сімдесят вісім тисяч шістдесят дві гривні 00 коп.) у 
розрахунку за 1 кв. м. земельної ділянки 100 грн. 60 коп. (сто гривень 60 коп.).

3. Зарахувати суму авансового внеску сплачену громадянином Созанським 
Романом Богдановичем в розмірі 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень 00 
коп.) в рахунок оплати ціни земельної ділянки.



4. Громадянину Созанському Роману Богдановичу укласти договір купівлі-
продажу земельної ділянки із Стрийською міською радою та нотаріально його 
посвідчити.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
(В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


