
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VІI СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

29  квітня 2021 р.                           м.Стрий                                       № 345

Про передачу громадянам у власність 
земельної ділянки на території Стрийської 
міської ради 

Розглянувши заяву громадян Дуб Наталії Богданівни та Дуб Олега Олеговича про 
передачу громадянам у власність земельної ділянки на території Стрийської міської ради 
та керуючись ст.ст.12, 38, 83, 118, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила:

1. Передати безоплатно у спільну часткову власність громадянам Дуб Наталії 
Богданівні (розмір частки 4/5) та Дуб Олегу Олеговичу (розмір частки 1/5) земельну 
ділянку загальною площею 0,0232 га (кадастровий номер 4611200000:06:058:0105) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться за адресою: вул. Шумлявщина, 
42А, м. Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Припинити громадянам Дуб Наталії Богданівні, Дуб Олегу Олеговичу, Дуб Карпу 
Олеговичу та Мотіній Ганні Богданівні дію договору оренди земельної ділянки загальною 
площею 0,0232 га (кадастровий номер 4611200000:06:058:0105) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) (код КВЦПЗ 02.01), яка знаходиться за адресою: вул. Шумлявщина, 42А, м. 
Стрий, Львівська область укладеного із Стрийською міською радою 03 травня 2019 року.

3. Громадянам зазначеним в п.п. 1, 2 даного рішення міської ради:
3.1. Забезпечити внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про припинення іншого речового права та про реєстрацію права власності на 
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень».

3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до 
норм чинного земельного законодавства.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища (В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ
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