ПРОЕКТ

Порядок денний
XXI сесії VIІ демократичного скликання
Стрийської районної ради
1. Про порядок денний XXI сесії VІI демократичного скликання
Стрийської районної ради.
Доповідає: Роман Васильович Козак, голова Стрийської районної ради.

2. Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району та
затвердження звіту про його виконання за перше півріччя 2018 року.
Доповідає: Наталія Ярославівна Меленик, начальник фінансового управління
Стрийської районної державної адміністрації.

3. Про підготовку територіально-господарського комплексу Стрийського
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
Доповідає: Любомир Мирославович Кащук, перший заступник Стрийської
районної державної адміністрації.

4. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства
Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня» та
делегування повноважень
Доповідає: Любомир Мирославович Кащук, перший заступник голови
Стрийської районної державної адміністрації

5. Про підготовку до роботи медичних закладів Стрийського району в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років.
Доповідає: Михайло Миколайович Василишин, головний лікар Стрийської
центральної районної лікарні.

6. Про виконання рішення IV сесії VII демократичного скликання
Стрийської районної ради від 17.03.2016 року № 48 “Про надання
медичної допомоги учасникам АТО та іншим категоріям громадян, які
мають пільги”.
Доповідає: Михайло Миколайович Василишин, головний лікар Стрийської
центральної районної лікарні.

7. Про організацію роботи аматорських колективів зі званням “Народний”
і “Зразковий”.
Доповідає: Людмила Миколаївна Курилишин, керівник відділу
з
питань
культури, туризму, охорони культурної спадщини, культурних цінностей,
національностей та релігій Стрийської районної державної адміністрації.

8. Про надання дозволу комунальному підприємству Стрийської районної
ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» дозволу на
списання газового водогрійного котла котельні КПСРРЛО.
Доповідає: Ернест Зеновійович Красівський, головний лікар комунального
підприємства «Стрийська районна лікарня»

9. Про використання Державного прапора
Стрийського району Львівської області.

України

на

території

Доповідає: Мирон Петрович Войтович, заступник голови Стрийської районної
ради

10. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 2,8411 га, яка
розташована за адресою: Загірненська сільська рада Стрийського
району Львівської області (за межами населеного пункту).
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

11. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 35,1557 га, яка
розташована за адресою: Ходовицька сільська рада Стрийського району
Львівської області (за межами населеного пункту).
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

12. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства за адресою: Львівська
область, Стрийський район, територія П’ятничанської сільської ради,
землевласник Бойко Михайло Ярославович.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

13. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення для
ведення особистого селянського господарства за адресою: Львівська
область, Стрийський район, територія Станківської сільської ради,
землекористувач Кецик Олег Володимирович.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

14. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, площею 0,3465 га, що надається в оренду
Приватному
акціонерному
товариству
«Моршинський
завод
мінеральних вод «Оскар» для обслуговування каптажу джерела № 3
(КВЦПЗ – 11.01) Львівська область, Стрийський район Стрілківська
сільська рада (за межами населеного пункту).
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

15. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення
державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для
продажу права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва 38,6280 га, яка розташована за
адресою: Семигинівська сільська рада, Стрийського району Львівської
області (за межами населеного пункту).
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

16. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки площею 0,4738 га для облаштування і
експлуатації свердловини № 4 та виробничих споруд Добрівлянської
площі за адресою: Львівська область, Стрийський район територія
Добрянської сільської ради, землекористувач: ТзОВ «Стрийнафтогаз».
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Ланівка Ланівської сільської ради Стрийського району
Львівської області.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж села Пила Станківської сільської ради Стрийського району
Львівської області.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж с. ВоляЗадеревацька Воля-Задеревацької сільської ради Стрийського району
Львівської області.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж с. Задеревач
Воля-Задеревацької сільської ради Стрийського району Львівської
області.
Доповідає: Роман Михайлович Ярич, начальник відділу у Стрийському районі
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

21. Різне.

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІ сесія VIІ демократичного скликання
Р

І

Ш

від “__ ” _____ 2018 року

Е

Н

Н

№ ____

Я

м. Стрий

Про внесення змін до районного
бюджету Стрийського району та
затвердження
звіту
про
його
виконання за перше півріччя
2018 року
Враховуючи необхідність у внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік
згідно клопотань керівників бюджетних установ та організацій, відповідно до статті 78
Бюджетного Кодексу України, рішення сесії Стрийської районної ради від 22 березня
2018 року № 304 «Про спрямування вільних залишків коштів загального та
спеціального фондів районного бюджету, коштів медичної, освітньої субвенцій, що
складися станом на 1 січня 2018 року та внесення змін до районного бюджету на 2018
рік», керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести зміни до районного бюджету Стрийського району на 2018 рік згідно з
додатком 1, 2.
2. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Стрийського району за
перше півріччя 2018 року згідно з додатками 3,4.
3. Фінансовому управлінню Стрийської районної державної адміністрації
/Н.Меленик/ внести зміни в показники районного бюджету відповідно до пункту 1
даного рішення сесії.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від "__" __________ 2018 року

№ _______

м. Стрий

Про підготовку територіально-господарського
комплексу Стрийського району до роботи в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років
Заслухавши інформацію першого заступника Стрийської районної державної
адміністрації Л. Кащука «Про підготовку територіально-господарського комплексу
Стрийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», та з метою
забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу Стрийського району в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років, враховуючи рекомендації постійних комісій
Стрийської районної ради, керуючись пунктом 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування України», Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Інформацію першого заступника голови Стрийської районної державної
адміністрації Л.Кащука «Про підготовку територіально-господарського комплексу
Стрийського району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» прийняти до
відома.
2. Рекомендувати Дашавському селищному та сільським головам, керівникам
бюджетних установ взяти під особистий контроль діяльність підвідомчих установ та
організацій щодо безперебійної та стабільної їх роботи в опалювальний період
20182019 років.
3. Стрийській районній державній адміністрації (В.Зубрицький) забезпечити
координацію дій відповідних служб району для забезпечення належного функціонування
паливно-енергетичного та господарського комплексів Стрийського району в осінньо-зимовий
період 2018-2019 років.
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань земельних
відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг (Р. Матвійців).

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XХI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від “____” вересня 2018 року
Про

затвердження

І

Ш Е

Н

№ ___

Статуту

Н

Я
м. Стрий

комунального

некомерційного підприємства Стрийської районної
ради «Стрийська центральна районна лікарня» та
делегування повноважень
З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення
можливостей щодо його доступності та якості, впровадження нових підходів щодо
організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення,
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до
статей 59, 78 Господарського кодексу України, статей 104-108 Цивільного кодексу
України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань», статті 16 Закону України “Основи
законодавства України про охорону здоров’я”, Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань
діяльності закладів охорони здоров’я», Постанов Кабінету Міністрів України від
17.02.2010 року № 208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я»,
від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,
керуючись частиною 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Делегувати Стрийській районній державній адміністрації /В. Зубрицький/
затвердити передавальний акт комунального закладу «Стрийська центральна
районна лікарня» до правонаступника комунального некомерційного підприємства
Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня».

2. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства Стрийської
районної ради «Стрийська центральна районна лікарня» згідно з додатком.
3. Голові комісії з реорганізації комунального закладу «Стрийська центральна
районна лікарня» Василишину М.М. подати передавальний акт, Статут та інші
передбачені чинним законодавством документи державному реєстратору для
проведення державної реєстрації юридичної особи в порядку, визначеному чинним
законодавством України, протягом трьох робочих днів з моменту набрання чинності
даного рішення.
4. До моменту призначення на посаду директора комунального некомерційного
підприємства Стрийської районної ради «Стрийська центральна районна лікарня» за
результатами конкурсу та укладення з ним контракту обов’язки директора тимчасово
покласти на голову комісії з реорганізації комунального закладу «Стрийська
центральна районна лікарня» Василишина М.М.
5. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань охорони
здоров’я, молодіжної політики, сім’ї, розвитку фізичної культури та спорту
/В. Кісіль/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про підготовку до роботи медичних закладів
Стрийського району в осінньо-зимовий період
2018-2019 років
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря Стрийської
центральної районної лікарні М. Василишина «Про підготовку до роботи медичних
закладів Стрийського району в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», керуючись
частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Інформацію головного лікаря Стрийської центральної районної лікарні М.
Василишина «Про підготовку до роботи медичних закладів Стрийського району
в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» прийняти до відома.
(інформація додається)
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань охорони
здоров’я, молодіжної політики, сім’ї, розвитку фізичної культури та спорту /В.
Кісіль/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про
виконання
рішення
IV
сесії
VII
демократичного скликання Стрийської районної
ради від 17.03.2016 року № 48 “Про надання
медичної допомоги учасникам АТО та іншим
категоріям громадян, які мають пільги”
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря Стрийської
центральної районної лікарні М. Василишина «Про виконання рішення IV сесії VII
демократичного скликання Стрийської районної ради від 17.03.2016 року № 48 “Про
надання медичної допомоги учасникам АТО та іншим категоріям громадян, які мають
пільги”, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
3. Інформацію головного лікаря Стрийської центральної районної лікарні М.
Василишина «Про виконання рішення IV сесії VII демократичного скликання
Стрийської районної ради від 17.03.2016 року № 48 “Про надання медичної
допомоги учасникам АТО та іншим категоріям громадян, які мають пільги”
прийняти до відома.
(інформація додається)
4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань охорони
здоров’я, молодіжної політики, сім’ї, розвитку фізичної культури та спорту /В.
Кісіль/.
Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "___" _______2018 року

І

Ш

Е

Н

№ ____

Н

Я
м. Стрий

Про організацію роботи аматорських
колективів зі званням «Народний» і
«Зразковий»
Заслухавши та обговоривши доповідь керівника відділу культури з питань
культури, туризму,національностей та релігій Стрийської районної державної
адміністрації Л.М.Курилишин «Про організацію роботи аматорських колективів зі
званням «Народний» і «Зразковий», Стрийська районна рада відзначає:
аматорські колективи зі званням «Народний» і «Зразковий»,що діють на
Стрийщині - це постійно діючі колективи художньої самодіяльності, які досягли
високої художньо-виконавської майстерності, ведуть активну творчу, виховну та
просвітницьку роботу
по відродженню національно-культурних традицій
українського народу, його духовних цінностей, свої творчі здобутки систематично
виносять на осуд глядача, забезпечують непереривність творчого процесу шляхом
залучення в колектив обдарованої молоді.
Виходячи із вищенаведеного та керуючись частиною 2 статті 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", Стрийська районна рада:
в и р і ш и л а:
1. Роботу аматорських колективів зі званням «Народний» і «Зразковий» відділу
культури Стрийської районної державної адміністрації визнати ________________.
2. Відділу культури Стрийської районної державної адміністрації /Л.Курилишин/ та
органам місцевого самоврядування:
2.1. створювати сприятливі умови для реалізації творчого потенціалу колективів, що
носять звання «Народний» і «Зразковий»;
2.2. забезпечувати участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних,
конкурсах і фестивалях;
2.3. збільшувати бюджетне фінансування для придбання концертних костюмів та
закупівлю інструментів.
3. Колективам із званням «Народний» і «Зразковий»:
3.1. постійно підвищувати рівень виконавської майстерності;
3.2. через концертну діяльність активізувати мистецьке життя краю;
3.3. з особливою увагою формувати концертні програми національної та
патріотичної тематики.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань освіти,
науки, культури, туризму, духовності, культурної спадщини і відродження
української нації /А.В.Сергенюк/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ

УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХXI сесія VІІ демократичного скликання
Р

І

від "___" _______2018 року

Ш

Е

Н

№ ____

Н

Я
м. Стрий

Про надання дозволу комунальному
підприємству Стрийської районної
ради Львівської області «Стрийська
районна лікарня» дозволу на списання
газового водогрійного котла котельні
КПСРРЛО
Розглянувши клопотання комунального підприємства Стрийської районної
ради Львівської області «Стрийська районна лікарня» № 397 від 30.08.2018 року,
враховуючи акт технічного обстеження газового котла про неможливість його
подальшої експлуатації, відповідно до частини 5 статті 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Стрийська районна рада
вирішила:
1. Надати дозвіл комунальному підприємству Стрийської районної ради
Львівської області «Стрийська районна лікарня» на списання газового водогрійного
котла котельні КПСРРЛО «Стрийська районна лікарня» м. Стрий, вул. С.Петлюри,
72, а саме:
- котел НІІСТУ – 5, паропродуктивністю 0,82 (0,71) МВт (Гкал/год), заводський
номер 3, інвентарний номер 10140042, балансова вартість 27334,71 грн.
2. Комунальному підприємству Стрийської районної ради Львівської області
«Стрийська районна лікарня» /Е. Красівський/ провести списання основного засобу
відповідно до чинного законодавства України.
3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань економіки,
бюджету і фінансів /В.Дума/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від «__» вересня 2018 року

І

Ш

Е

Н

№ ______

Н

Я
м. Стрий

Про використання Державного прапора
України на території Стрийського району
Львівської області
Упродовж історичного розвитку жовто-блакитний прапор був символом
боротьби за національні й соціальні права українського району і за часів незалежності
став Державним прапором України. У ньому втілені віковічні прагнення до миру,
праця, краса та багатство рідної землі. Державний прапор України, як символ країни є
втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та
сьогодення відповідно до положень статей 11, 20 Конституції України, керуючись
пунктом 2 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»
Стрийська районна рада
в и р і ш и л а:
1. Рекомендувати головам органам місцевого самоврядування, керівникам навчальних
і медичних закладів Стрийського району
1.1. вивісити Державний прапор України на приміщеннях органів місцевого
самоврядування, навчальних і медичних закладів.
1.2. при проведенні
урочистих, офіційних, спортивних заходів на
території Стрийського району вивішувати Державний прапор України.
1.3. слідкувати щоб Державний прапор України був в належному естетичному стані.
2. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань законності,
правопорядку та депутатської етики /Л. Олійник/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

Ш

від "__" __________ 2018 року

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової

оцінки

земельної

ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу
права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 2,8411 га,
яка розташована за адресою: Загірненська сільська рада
Стрийського району Львівської області (за межами
населеного пункту)
Розглянувши клопотання приватного підприємства “Фірма “СОМГІЗ” № 1324
від 09.07.2018 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних
торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,8411 га,
яка розташована за адресою:
Львівської

області

(за

Загірненська сільська рада Стрийського району

межами

населеного

пункту),

кадастровий

номер

4625382700:02:000:0050, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
від 04.07.2018 року № 811, відповідно до пункту ґ) статті 10 Земельного кодексу
України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 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 державної власності, що
включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,8411 га, яка
розташована за адресою: Загірненська сільська рада Стрийського району Львівської
області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 4625382700:02:000:0050,
нормативна грошова оцінка якої становить 16 471,65 (шістнадцять тисяч чотириста
сімдесят одна гривня шістдесят п’ять копійок).
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

Ш

від "__" __________ 2018 року

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової

оцінки

земельної

ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу
права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 35,1557 га,
яка розташована за адресою: Ходовицька сільська рада
Стрийського району Львівської області (за межами
населеного пункту)
Розглянувши клопотання приватного підприємства “Фірма “СОМГІЗ” № 1142
від 12.06.2018 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних
торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 35,1557
га, яка розташована за адресою: Ходовицька сільська рада Стрийського району
Львівської

області

(за

межами

населеного

пункту),

кадастровий

номер

4625388000:03:000:0320, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
від 05.06.2018 року № 642, відповідно до пункту ґ) статті 10 Земельного кодексу
України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 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 державної власності, що
включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 35,1557 га, яка
розташована за адресою: Ходовицька сільська рада Стрийського району Львівської
області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 4625388000:03:000:0320,
нормативна грошова оцінка якої становить 178 345,05 (сто сімдесят вісім тисяч триста
сорок п’ять гривень п’ять копійок), що в розрахунку на 1 м2 становить 0,51 грн.
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

Ш

від "__" __________ 2018 року

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової

оцінки

земельної

сільськогосподарського

призначення

особистого

селянського

Львівська

область,

господарства

Стрийський

ділянки
для

ведення

за

адресою:

район,

територія

П’ятничанської сільської ради, землевласник Бойко
Михайло Ярославович
Розглянувши клопотання землевласника Бойко Михайла Ярославовича від
11.07.2018 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого
селянського господарства площею 0,7959 га за адресою:

Львівська область,

Стрийський район, територія П’ятничанської сільської ради, кадастровий номер
4625385800:03:000:0430, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
від 09.07.2018 року № 750, відповідно до пункту ґ) статті 10 Земельного кодексу
України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 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 для ведення особистого
селянського господарства за адресою:

Львівська область, Стрийський район,

територія П’ятничанської сільської ради, землевласник Бойко Михайло Ярославович
кадастровий номер 4625385800:03:000:0430, нормативна грошова оцінка якої

становить 12 791,51 (дванадцять тисяч сімсот дев’яносто одна гривня п’ятдесят одна
копійка).
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

Ш

від "__" __________ 2018 року

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової

оцінки

земельної

сільськогосподарського

призначення

особистого

селянського

Львівська

область,

господарства

Стрийський

ділянки
для

ведення

за

адресою:

район,

територія

Станківської сільської ради, землекористувач Кецик Олег
Володимирович
Розглянувши заяву землекористувача Кецика Олега Володимировича від
17.07.2018 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого
селянського господарства площею 0,0600 га за адресою:

Львівська область,

Стрийський район, територія Станківської сільської ради, кадастровий номер
4625386400:10:000:1033, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
від 09.07.2018 року № 751, відповідно до пункту ґ) статті 10 Земельного кодексу
України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 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 для ведення особистого
селянського господарства за адресою:

Львівська область, Стрийський район,

територія Станківської сільської ради, землекористувач Кецик Олег Володимирович

кадастровий номер 4625386400:10:000:1033, нормативна грошова оцінка якої
становить 57,98 (п’ятдесят сім гривень дев’яносто вісім копійок).
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,3465 га, що
надається в оренду Приватному акціонерному товариству
«Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» для
обслуговування каптажу джерела № 3 (КВЦПЗ – 11.01)
Львівська область, Стрийський район Стрілківська
сільська рада (за межами населеного пункту)
Розглянувши клопотання Приватного акціонерного товариства «Моршинський
завод мінеральних вод «Оскар» № 199 від 06.08.2018 року про затвердження технічної
документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, площею 0,3465 га, що
надається в оренду Приватному акціонерному товариству «Моршинський завод
мінеральних вод «Оскар» для обслуговування каптажу джерела № 3 (КВЦПЗ – 11.01)
Львівська область, Стрийський район Стрілківська сільська рада (за межами
населеного пункту), кадастровий номер 4625386800:08:000:0520 , враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області від 02.08.2018 року № 991, відповідно до пункту
ґ) статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку
земель», 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, площею 0,3465 га, що надається в оренду Приватному
акціонерному товариству «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» для
обслуговування каптажу джерела № 3 (КВЦПЗ – 11.01) Львівська область, Стрийський

район Стрілківська сільська рада (за межами населеного пункту), кадастровий номер
4625386800:08:000:0520, нормативна грошова оцінка якої становить 1 349 477 грн.
(один мільйон триста сорок дев’ять тисяч дев’ятсот чотириста сімдесят сім гривень),
що в розрахунку на 1 кв. м. становить 390,47 грн.
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

Ш

від "__" __________ 2018 року

Е

Н

Н

Я

№ _______

м. Стрий

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової

оцінки

земельної

ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу
права оренди на земельних торгах для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва площею 38,6280 га,
яка розташована за адресою:

Семигинівська сільська

рада Стрийського району Львівської області (за межами
населеного пункту)
Розглянувши клопотання приватного підприємства “Фірма “СОМГІЗ” № 1443
від 31.07.2018 року про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності,
що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних
торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 38,6280
га, яка розташована за адресою: Семигинівська сільська рада Стрийського району
Львівської

області

(за

межами

населеного

пункту),

кадастровий

номер

4625386000:03:000:0700, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної
документації, виданий Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
від 23.07.2018 року № 927, відповідно до пункту ґ) статті 10 Земельного кодексу
України, статті 23 Закону України «Про оцінку земель», 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 державної власності, що
включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 38,6280 га, яка
розташована за адресою: Семигинівська сільська рада Стрийського району Львівської
області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 4625386000:03:000:0700,
нормативна грошова оцінка якої становить 79 979,56 (сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот
сімдесят дев’ять гривень п’ятдесят шість копійок).
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

від "__" __________ 2018 року
Про

затвердження

Ш

Е

Н

Н

Я

№ _______

технічної

документації

м. Стрий
з

нормативної грошової оцінки земельної ділянки
площею 0,4738 га для облаштування і експлуатації
свердловини

№

4

та

виробничих

споруд

Добрівлянської площі за адресою: Львівська
область, Стрийський район територія Добрянської
сільської

ради,

землекористувач:

ТзОВ

«Стрийнафтогаз»
Розглянувши клопотання ТзОВ «Стрийнафтогаз» № 204/08/18 від 13.08.2018
року про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки площею 0,4738 га для облаштування і експлуатації свердловини № 4
та виробничих споруд Добрівлянської площі за адресою: Львівська область,
Стрийський район територія Добрянської сільської ради, землекористувач: ТзОВ
«Стрийнафтогаз», кадастровий номер 4625381000:02:000:1002, враховуючи висновок
державної експертизи землевпорядної документації, виданий Головним управлінням
Держгеокадастру у Львівській області від 02.08.2018 року № 965, відповідно до пункту
ґ) статті 10 Земельного кодексу України, статті 23 Закону України «Про оцінку
земель», 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 площею 0,4738 га для облаштування і експлуатації свердловини № 4
та виробничих споруд Добрівлянської площі за адресою: Львівська область,
Стрийський район територія Добрянської сільської ради, землекористувач: ТзОВ
«Стрийнафтогаз» кадастровий номер 4625381000:02:000:1002, нормативна грошова

оцінка якої становить 1172565,07 (один мільйон сто сімдесят дві тисячі п’ятсот
шістдесят п’ять гривень сім копійок), що в розрахунку на 1 кв. м. становить 247,48
грн.
2.

Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань

земельних відносин, екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і
доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

№ _______

Я
м. Стрий

Про затвердження проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Ланівка Ланівської
сільської ради Стрийського району Львівської
області

Розглянувши клопотання Ланівської сільської ради № 123 від 02.08.2018 року
«Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Ланівка
Ланівської сільської ради Стрийського району Львівської області», рішення XІX сесії
VII демократичного скликання Ланівської сільської ради “Про погодження проекту
землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Ланівка Ланівської
сільської ради Стрийського району Львівської області” № 217 від 22.05.2018 року та
висновок Державної експертизи землевпорядної документації Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області № 823 від 09.07.2018 року, відповідно до пункту
ґ) статті 10, пункту 2 статті 174 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України
«Про землеустрій» 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 проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Ланівка
Ланівської сільської ради Стрийського району Львівської області, включивши в
межі села Ланівка територію площею 411,4687 га, загальна площа якої становитиме
654,9000 га.
2. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань земельних відносин,
екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

№ _______

Я
м. Стрий

Про затвердження проекту землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж села Пила Станківської
сільської ради Стрийського району Львівської
області

Розглянувши клопотання Станківської сільської ради № 158 від 01.08.2018 року
«Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Пила
Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області», рішення XXІІ
сесії VII демократичного скликання Станківської сільської ради “Про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Пила
Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області” № 601 від
28.12.2017 року та висновок Державної експертизи землевпорядної документації
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області № 635 від 07.06.2018
року, відповідно до пункту ґ) статті 10, пункту 2 статті 174 Земельного кодексу
України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» 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:
3. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Пила
Станківської сільської ради Стрийського району Львівської області, загальною
площею 87,7000 га.
4. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань земельних відносин,
екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

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

І

від "__" __________ 2018 року

Ш

Е

Н

Н

№ _______

Я
м. Стрий

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
меж

с.

Воля-Задеревацька

Воля-Задеревацької

сільської ради Стрийського району Львівської
області
Розглянувши клопотання Воля-Задеревацької сільської ради № 307 від
29.08.2018 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж
с. Воля-Задеревацька Воля-Задеревацької сільської ради Стрийського району
Львівської області», рішення XІІІ сесії VII демократичного скликання ВоляЗадеревацької сільської ради “Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж
населеного пункту села Воля-Задеревацька Воля-Задеревацької сільської ради
Стрийського району Львівської області” № 430 від 29.03.2018 року та висновок
Державної експертизи землевпорядної документації Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області № 765 від 02.07.2018 року, відповідно до пункту
ґ) статті 10, пункту 2 статті 174 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України
«Про землеустрій» 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:
5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни меж с. Воля-Задеревацька ВоляЗадеревацької сільської ради Стрийського району Львівської області, включивши в
межі села Воля-Задеревацька територію площею 65,2000 га, загальна площа якої
становитиме 344,5000 га.
6. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань земельних відносин,
екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

ПРОЕКТ
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VІІ демократичного скликання
Р
від "__" __________ 2018 року

І

Ш

Е

Н

Н

№ _______

Я
м. Стрий

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни
меж с. Задеревач Воля-Задеревацької сільської ради
Стрийського району Львівської області

Розглянувши клопотання Воля-Задеревацької сільської ради № 306 від
29.08.2018 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни меж
с. Задеревач Воля-Задеревацької сільської ради Стрийського району Львівської
області», рішення XІІІ сесії VII демократичного скликання Воля-Задеревацької
сільської ради “Про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного
пункту села Задеревач Воля-Задеревацької сільської ради Стрийського району
Львівської області” № 429 від 29.03.2018 року та висновок Державної експертизи
землевпорядної документації Головного управління Держгеокадастру у Львівській
області № 766 від 02.07.2018 року, відповідно до пункту ґ) статті 10, пункту 2 статті
174 Земельного кодексу України, статті 46 Закону України «Про землеустрій» 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:
7. Затвердити проект землеустрою щодо зміни меж с. Задеревач Воля-Задеревацької
сільської ради Стрийського району Львівської області, включивши в межі села
Задеревач територію площею 94,0417 га, загальна площа якої становитиме
266,5000 га.
8. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань земельних відносин,
екології, сільського господарства, промисловості, транспорту і доріг /Р.Матвійців/.

Голова районної ради

Роман Козак

