
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          29 квітня 2021 р.                                   м.Стрий                               № 349

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

Розглянувши заяву громадянина Глинського Мирослава Мироновича 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 Приватним 
підприємством «Сапфір-ОВ» 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 0,0158 
га (кадастровий номер 4625355300:08:000:0607) для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості (для обслуговування нежитлової будівлі ковальського цеху) (код КВЦПЗ 11.02), 
яка знаходиться за адресою: вул. Полуботка, 5м/1, смт. Дашава, Стрийський район Львівська 
область на території Стрийської міської ради, експертна вартість земельної ділянки становить 4 
670 грн. 00 коп. (чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 00 коп.) у розрахунку за 1 кв. м. 
земельної ділянки 29 грн. 56 коп. (двадцять дев’ять гривень 56 коп.). 

2. Продати громадянину Глинському Мирославу Мироновичу земельну ділянку комунальної 
власності несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна загальною 
площею 0,0158 га (кадастровий номер 4625355300:08:000:0607) для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості (для обслуговування нежитлової будівлі ковальського цеху) (код КВЦПЗ 
11.02), яка знаходиться за адресою: вул. Полуботка, 5м/1, смт. Дашава, Стрийський район 
Львівська область на території Стрийської міської ради за ціною 4 670 грн. 00 коп. (чотири тисячі 
шістсот сімдесят гривень 00 коп.) у розрахунку за 1 кв. м. земельної ділянки 29 грн. 56 коп. 
(двадцять дев’ять гривень 56 коп.)

3. Зарахувати суму авансового внеску сплачену громадянином Глинським Мирославом 
Мироновичем в розмірі 2 000 грн. 00 коп. (дві тисячі гривень 00 коп.) в рахунок оплати ціни 
земельної ділянки.

4. Громадянину Глинському Мирославу Мироновичу 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


