
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                                     № 823

Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки на території 
Стрийської міської ради  

Розглянувши заяви громадянки Іваничко Діни Леонідівни, Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Бурова компанія «Горизонти», громадянина 
Федоришина Івана Богдановича про затвердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради 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 
97,4282 га (кадастровий номер 4625385200:11:000:0001) для ведення рибного 
господарства (код КВЦПЗ 10.07), яка знаходиться за адресою: вул. Стрийська, 
2А, с. Підгірці, Стрийський район, Львівська область на території Стрийської 
міської ради. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 787 
312 (один мільйон сімсот вісімдесят сім тисяч триста дванадцять гривень), що в 
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 1,83 грн..

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 
4,2051 га (кадастровий номер 4625383600:14:000:0058) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами (під виробничу базу) 
(код КВЦПЗ 11.01), яка знаходиться за адресою: вул. Львівська, 24, с. Угерсько, 
Стрийський район, Львівська область на території Стрийської міської ради. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 7 808 450,19 (сім 
мільйонів вісімсот вісім тисяч чотириста п’ятдесят гривень 19 копійок), що в 
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 185,69 грн..



3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею 
44,5005 га (кадастровий номер 4625387600:02:000:0001) для рибогосподарських 
потреб (для ведення рибного господарства) (код КВЦПЗ 10.07), яка знаходиться 
за адресою: с. Сихів, Стрийський район, Львівська область на території 
Стрийської міської ради. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 
становить 705 435 (сімсот п’ять тисяч чотириста тридцять п’ять гривень), що в 
розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 1,59 грн..

4. 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


