
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     III  СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про продаж у власність земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 

Розглянувши звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок:гр. 
Чупринки І.М,гр. Олійника О. В.,ФОП Мурина О. Я, гр. Федора В.О та гр. Щомак 
С.І, ТзОВ  «Сяйво»,КПТФ «Стоїк»,гр. Соболевської А.В,беручи  до уваги висновки 
про експертну грошову оцінку земельних ділянок та керуючись  ст.128 Земельного 
кодексу України, ст.26 Закону України” Про місцеве самоврядування в Україні, 
міська рада вирішила:

1. Затвердити звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок і      
продати у власність ,згідно висновку про експертну грошову оцінку а саме:

1.1 гр. Чупринці Ігорю Миколайовичу на земельну ділянку по вул.Є. 
Коновальця,20,загальною площею 0,0033 га ,кадастровий номер 
4611200000:06:053:0003 в сумі   16 519 грн.( шістнадцять тисяч п’ятсот 
дев’ятнадцять грн.) вартість 1 кв.м- 500,58 грн. ( п’ятсот гривень п’ятдесят 
вісім коп.) без ПДВ , вид використання для комерційних цілей ,цільове 
призначення 03.07( для будівництва та обслуговування будівель торгівлі )та 
продати у власність
1.2гр. Олійнику Олегу Володимировичу   на земельну ділянку по вул. 
Успенська,39-Т ,загальною площею 0,0047 га ,кадастровий номер 
4611200000:06:023:0011 в сумі  30 646 грн.( тридцять тисяч шістсот сорок 
шість грн ) вартість 1кв.м – 652, 04 грн. (шістсот п’ятдесят дві  грн, чотири 
коп.) без ПДВ вид використання для комерційних цілей , цільове 
призначення 03.07( для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  ) 
та продати у власність.
1.3гр.Соболевській Анні Василівні на земельну ділянку  по вул. 
Кравецька,1б,загальною площею 0,0024 га,кадастровий номер 
4611200000:06:014:0038 в сумі 15 622грн.(п’ятнадцять тисяч шістсот 
двадцять дві грн.) вартість  1кв.м - 650,92грн. (шістсот п’ятдесят 
грн.дев’яносто дві грн.)без ПДВ вид використання для комерційних 
цілей,цільове призначення 03.07( для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  )та продати у власність.
1.4КПТФ»Стоїк» на земельну ділянку по вул.Сколівська,25б,загальною 
площею 0,0624 га кадастровий номер 4611200000:11:002:0169 в сумі  
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216 916грн (двісті шістнадцять тисяч дев’ятсот шістнадцять грн.)вартість 
1кв.м-347, 62грн.(триста сорок сім гривень шістдесят дві коп.)без ПДВ вид 
використання для комерційних цілей,цільове призначення 03.10 для 
будівництва та обслуговування  будівель ринкової 
інфраструктури(адміністративних будинків,офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови які використовуються для здійснення  
підприємницької діяльності та іншої діяльності пов’язаної з отриманням 
прибутку)та продати у власність.
1.5ТзОВ»Сяйво» на земельну ділянку  по вул. Підзамче,33г.загальною 
площею 0,0026 га,кадастровий номер 4611200000:06:060:0022 в сумі 10 588 
грн.(десять тисяч п’ятсот вісімдесят вісім грн.) вартість 1кв.м 
407,23грн.(чотириста сім грн. двадцять три коп.)без ПДВ вид використання  
для комерційних цілей,цільове призначення 03.07( для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  )та продати у власність.
1.6ТзОВ»Сяйво» на земельну ділянку  по вул. Підзамче,33г.загальною 
площею 0,0066 га,кадастровий номер 4611200000:06:068:0022 в сумі 26 962 
грн.(двадцять шість тисяч дев’ятсот шістдесят дві грн.) вартість 1кв.м 
408,52грн.(чотириста вісім грн. п’ятдесят дві коп.)без ПДВ вид 
використання  для комерційних цілей,цільове призначення 03.07( для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  )та продати у власність.
1.7ФОП Мурина Олега Ярославовича  на земельну ділянку  по вул. 
Б.Хмельницького,57,загальною площею 0,0248 га,кадастровий номер  
4611200000:04:017:0025 в сумі 144 371 грн.(сто сорок чотири тисячі триста 
сімдесят одна грн.) вартість  1 кв.м 582,14грн.(п’ятсот вісімдесят дві грн. 
чотирнадцять коп.) без ПДВ вид використання  для комерційних цілей 
,цільове призначення 03.15(для будівництва та обслуговування  інших 
будівель громадської забудови) та продати у власність.
1.8гр. Федора Володимира Омеляновича  та гр. Щомак Світлани Іванівни 
на земельну ділянку  по вул. Заньковецької,1Г,загальною площею 0,2283 
га,кадастровий номер 4611200000:06:070:0078 в сумі 985 698 (дев’ятсот 
вісімдесят п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім грн.)вартість 1кв.м 
431,76грн(чотириста тридцять одна грн. сімдесят шість коп.) без ПДВ вид 
використання  для комерційних цілей,цільове призначення 03.07( для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  )та продати у власність.

 

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

Міський голова Олег Канівець



Готував:

Головний спеціаліст відділу приватизації та 
УМКМ та земельними ресурсами                                            О.Андрушків

Погоджено:
Перший заступник міського голови                                         М.Дмитришин

Начальник юридичного відділу  Н.Темник

Начальник відділу архітектури  та
містобудування                                                                           М.Дребот

Секретар ради   М.Берник


