ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XI сесія VІІ демократичного скликання
Р

І

Ш

Е

від "____" __________ 2017 року

Н

Н

Я

№___

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної ділянки
сільськогосподарського

призначення,

що

відведена гр. Пастушкевич Розалії Остапівні
для ведення садівництва, загальною площею
0,1027 га за межами населених пунктів на
території

Станківської

сільської

ради

Стрийського району Львівської області
Розглянувши заяву жительки міста Моршин Пастушкевич Розалії
Остапівни від 02 вересня 2016 року про затвердження технічної документації з
нормативної

грошової

оцінки

земельної

ділянки

сільськогосподарського

призначення для ведення садівництва загальною площею 0,1027 га (кадастровий
номер 4625386400:08:000:1040), яка розташована за адресою: Львівська область,
Стрийський район, територія Станківської сільської ради (за межами населених
пунктів),

враховуючи

висновок

державної

експертизи

землевпорядної

документації, Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від
25.08.2016 року № 1410, відповідно до частини 2 статті 23 Закону України "Про
оцінку земель" та, керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки сільськогосподарського призначення, що відведена громадянці

Пастушкевич Розалії Остапівні для ведення садівництва загальною площею
0,1027 га (кадастровий номер 4625386400:08:000:1040), яка розташована за
адресою: Львівська область, Стрийський район, територія Станківської
сільської ради (за межами населених пунктів). Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки становить 1596,81 (одна тисяча п’ятсот дев’яносто шість
гривень вісімдесят одна копійка), що в розрахунку на один квадратний метр
земельної ділянки становить 1,55 грн.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості,
транспорту і доріг /Р. Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

Готував:
Р. Ярич, головний спеціаліст –юрисконсульт управління
Держгеокадастру у Стрийському районі, Львівської області

____________

Погоджено:
О. Костик, радник з питань юридичного
забезпечення Стрийської районної ради

____________

М. Турчак, керуючий справами
Стрийської районної ради

____________

