УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVIII СЕСІЯ, VІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
11 грудня

2018 р.

м.Стрий

№ 645

Про продаж у власність земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
Розглянувши звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок:
гр..Колеги М.І, ФОП Бабурко В.В,Малик М.С.,гр..Яцківа Ю.А.,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. Колезі Мар»яні Ігорівні на земельну ділянку по вул.
Успенська,39м/7 ,загальною площею 0,0035 га ,кадастровий номер
4611200000:06:023:0036 в сумі 19 632 грн.( дев»ятнадцять тисяч шістсот
тридцять дві грн.) вартість 1 кв.м-560,91 грн. (п”ятсот шістдесят грн.
дев»яносто одна коп.) без ПДВ вид використання для комерційних цілей
(обслуговування нежитлової будівлі) цільове призначення 03.07( для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та продати у власність
1.2 ФОП Бабурко Володимир Володимирович та ФОП Малик Марія
Стефанівна по вул.. Новаківського, 9А ,площею 0,0740 га кадастровий
номер 4611200000:03:001:0019 в сумі 232 834 грн ( Двісті тридцять дві
тисячі вісімсот тридцять чотири грн.)вартість 1кв.м -314,64грн. триста
чотирнадцять грн. .шістдесят чотири коп..) без ПДВ вид використання
(будівництво та обслуговування банно-прального комбінату)цільове
призначення 03.13 для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговуванням ) та продати у власність.
1.3гр.Яцківу Юрію Анатолійовичу на земельну ділянку по вул..
Промислова,10Е, площею 0,3205 га ,кадастровий номер
4611200000:01:004:0009 в сумі 609 814 грн( шістсот дев»ять тисяч вісімсот
чотирнадцяти грн.) вартість 1кв.м- 190,27 грн. сто дев»яносто грн двадцять
сім коп. ) без ПДВ вид використання (для розміщення та експлуатації
основних,підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної,машинобудівної та іншої промисловості цільове призначення
11.02 для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних

будівель та споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої
промисловості) та продати у власність.
2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську
комісію
з
питань
землекористування
,охорони
довкілля,будівництва та архітектури (І.Зрайло)

Міський голова

Роман ШРАМОВ’ЯТ

