УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
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м. Стрий

№ 517

Про визначення переліку земельних
ділянок для підготовки лотів для
продажу на земельних торгах у формі
аукціону та надання дозволу на виготовлення
відповідної документації

З метою врегулювання питань щодо продажу земельних ділянок на
земельному аукціоні та створення умов для ефективного використання землі,
стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій і залучення
додаткових коштів до місцевого бюджету, з метою забезпечення ефективного
використання земель, залучення додаткових коштів у місцевий бюджет для реалізації
програм соціально-економічного розвитку та для економії коштів місцевого бюджету,
беручи до уваги висновки депутатських комісій ради, враховуючи вимоги п.5.ст.135,
п.5 ст.136 Земельного кодексу України яким передбачено, що фінансування
підготовки лотів до продажу земельних ділянок державної, комунальної, приватної
власності на земельних торгах та проведення земельних торгів може здійснюватися за
рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лоту
до проведення та про організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону
між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним
відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що
сплачуються покупцем лота, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.134-138 Земельного кодексу України, Законом України
міська рада
вирішила:
1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу
на земельних торгах у формі аукціону земельні ділянки:
 земельна ділянка орієнтовною площею 1,39 га у м. Стрий (в межах
населеного пункту) по вул. Д.Яціва , для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі із земель житлової та громадської забудови.
 земельна ділянка орієнтовною площею 1,0 га у м. Стрий (в межах
населеного пункту) по вул. Галицькій , для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі, із земель житлової та громадської забудови.

 земельна ділянка орієнтовною площею 0,8000 га у м. Стрий(в межах
населеного пункту) по вул. Нижанківського, для розміщення та експлуатації
основних ,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель
промисловості.
 земельна ділянка орієнтовною площею 0,2000 га м.Стрий (в межах
населеного пункту) по вул. Промислова , для розміщення та експлуатації
основних ,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель
промисловості.
 земельна ділянка площею 0,3500 га у м. Стрий(в межах населеного пункту)
по вул. Болехівська , для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,
із земель житлової та громадської забудови.
 земельна ділянка площею 0,0030га у м. Стрий(в межах населеного пункту)
по вул. Січових Стрільців , для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі із земель житлової та громадської забудови
2. Надати дозвіл на виготовлення детальних планів території вище зазначених
земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону.
3. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення
земельних ділянок для продажу на земельних торгах у формі аукціону.
4. Надати дозвіл на виготовлення експертних грошових оцінок вище
зазначених земельних ділянок.
5. Відповідно до п.5.ст.135, п.5 ст.136 ЗКУ фінансування підготовки лотів до
продажу на земельних торгах та проведення земельних торгів здійснити без
використання бюджетних коштів, за рахунок коштів виконавця земельних
торгів, на підставі договору про підготовку лоту до проведення та про
організацію і проведення земельних торгів
у формі аукціону між
Організатором торгів та Виконавцем земельних торгів з наступним
відшкодуванням витрат Виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що
сплачуються покупцем лота.
6. Доручити міському Голові укласти Договір із спеціалізованою організацією
– Виконавцем земельних торгів про підготовку лоту до проведення та про
організацію і проведення земельних торгів у формі аукціону.
7. Виконавчому комітету забезпечити подання на затвердження сесією міської
ради, погодженої в установленому порядку відповідної документації.
8. Рішення XII сесії VII скликання від 12.09.2017року №403 та рішення XIII
сесії VII скликання від 13.12.2017 року №426 вважати такими що втратили
чинність.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань землекористування, охорони довкілля, будівництва та архітектури
(І.Зрайло).

Міський голова

Роман Шрамов'ят

