
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІІ СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          29 квітня 2021 р.                                    м.Стрий                               №  337

Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення під 
об’єктами нерухомого майна на території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
на території Стрийської міської ради та керуючись ст.ст.12, 38, 83, 128 Земельного кодексу 
України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Надати громадянину Плакса Євгенію Володимировичу дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,0952 га (кадастровий номер 4625388900:01:007:0057) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: 
вул. Т.Шевченка, 42, с. Йосиповичі, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

2. Надати громадянину Кухару Ігорю Семеновичу дозвіл на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
загальною площею 0,0150 га (кадастровий номер 4625380900:01:014:0050) для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Довга, 34а, 
с. Добрівляни, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради.

3. Надати громадянину Торосу Віталію Васильовичу дозвіл на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,1063 га (кадастровий номер 4625382700:01:011:0002) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: 
вул. Ясенівецька, 7, с. Загірне, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

4. Надати громадянину Комарницькому Олегу Володимировичу дозвіл на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під 
об’єктами нерухомого майна загальною площею 0,0075 га (кадастровий номер 
4611200000:03:004:0009) для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 
обслуговування (код КВЦПЗ 03.13), яка знаходиться за адресою: вул. Ленкавського, 2, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

5. Громадянам зазначеним в п.п. 1, 2, 3, 4 даного рішення міської ради:
5.1. Звернутися до Стрийської міської ради для оформлення договору про оплату авансового 

внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.
5.2. Провести експертну грошову оцінку земельної ділянки в порядку визначеному чинним 

законодавством України.
5.3. Проведену експертну грошову оцінку земельної ділянки представити на затвердження 

Стрийській міській раді.
6. 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


