
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25  березня 2021 р.                                  м.Стрий                               №  279
Про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки на території Стрийської міської ради  

Розглянувши клопотання Приватного акціонерного товариства «Моршинський завод 
мінеральних вод «Оскар» про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки на території Стрийської міської ради, враховуючи 
Висновки державної експертизи землевпорядної документації Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області від 03.03.2021 року №№298, 301 та керуючись ст. 
23 Закону України «Про оцінку земель» ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  вирішила:

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 3,6072 га (кадастровий 
номер 4625385200:11:000:0300) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  
(для обслуговування каптажів джерел №4-9) (код КВЦПЗ 11.01), яка знаходиться за 
межами населеного пункту на території Стрийської міської ради та передана в оренду 
приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 12 918 230,00 (дванадцять 
мільйонів дев’ятсот вісімнадцять тисяч двісті тридцять гривень нуль копійок), що в 
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 358,12 грн..

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 2,2059 га (кадастровий 
номер 4625386800:05:000:0010) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  
(для обслуговування каптажів джерел №1, 4-10) (код КВЦПЗ 11.01), яка знаходиться за 
межами населеного пункту на території Стрийської міської ради та передана в оренду 
приватному акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 12 392 662,00 (дванадцять 
мільйонів триста дев’яносто дві тисячі шістсот шістдесят дві гривні нуль копійок), що в 
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 561,80 грн..   

3. 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


