
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                    м. Стрий                                     № 824

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

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб 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:,

Міська рада вирішила:

1. Надати громадянину Кравчику Олегу Михайловичу дозвіл на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
загальною площею 0,0720 га (кадастровий номер 4625380800:01:007:0052) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування кафе) 
(код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Гошівська, 166, с. Великі 
Дідушичі, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

2. Надати громадянам Мальському Петру Степановичу та Берездецькому 
Ігорю Михайловичу дозвіл на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,0321 га (кадастровий номер 
4611200000:07:001:0012) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших 
будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (код 
КВЦПЗ 03.10), яка знаходиться за адресою: вул. Болехівська, 36, м. Стрий, 
Львівська область на території Стрийської міської ради. 

3. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛАМДА» (ідент. 
код юридичної особи: 43342180) дозвіл на проведення експертної грошової 



оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,0379 га (кадастровий номер 
4611200000:01:007:0010) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(обслуговування магазину) (код КВЦПЗ 03.07), яка знаходиться за адресою: 
вул. Нижанківського, 47а, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

4. Надати громадянину Плесканьову Сергію Івановичу дозвіл на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна 
загальною площею 0,3452 га (кадастровий номер 4611200000:06:071:0051) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для комерційних цілей)  
(будівництво багатопаливного автозаправочного комплексу) (код КВЦПЗ 
03.07), яка знаходиться за адресою: вул. Болехівська, 49-В, м. Стрий, Львівська 
область на території Стрийської міської ради.

5. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Орлан-Вест» (ідент. 
код юридичної особи: 41031590) дозвіл на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення під об’єктами 
нерухомого майна загальною площею 0,5915 га (кадастровий номер 
4611200000:06:071:0028) для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (для комерційних цілей) (будівництво молодіжно-
розважального комплексу) (код КВЦПЗ 03.15), яка знаходиться за адресою: 
вул. Болехівська, 49-Б, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської 
міської ради.

6. Фізичним та юридичним особам зазначеним в п.п.1, 2, 3, 4, 5 даного 
рішення міської ради:

6.1. Звернутися до Стрийської міської ради для оформлення договору про 
оплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

6.2. Проведену експертну грошову оцінку земельної ділянки представити 
на затвердження Стрийській міській раді.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ


