
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХVІ СЕСІЯ, VІІІ ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2021 року                    м. Стрий                                     № 842

Про припинення права користування 
земельною ділянкою та припинення дії 
договору оренди земельної ділянки на 
території Стрийської міської ради

Розглянувши клопотання громадянина Кізими Ореста Михайловича про 
припинення права користування земельною ділянкою та припинення дії 
договору оренди земельної ділянки на території Стрийської міської ради та 
керуючись ст.ст.12, 141 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

Міська рада вирішила:

1. Припинити громадянину Кізимі Оресту Михайловичу право 
користування земельною ділянкою  загальною площею 25,9203 га (кадастровий 
номер 4625386800:09:000:0400) для ведення рибного господарства 
(КВЦПЗ 10.07), яка знаходиться за адресою: с. Стрілків, Стрийський район, 
Львівська область на території Стрийської міської ради.

2. Припинити громадянину Кізимі Оресту Михайловичу дію договору 
оренди земельною ділянкою  загальною площею 25,9203 га (кадастровий номер 
4625386800:09:000:0400) для ведення рибного господарства (КВЦПЗ 10.07), яка 
знаходиться за адресою: с. Стрілків, Стрийський район, Львівська область на 
території Стрийської міської ради укладеного із Стрілківською сільською 
радою, правонаступником якої є Стрийська міська рада, 10 січня 2020 року.

3. Громадянину Кізимі Оресту Михайловичу:
3.1. Передати земельну ділянку до земель запасу Стрийської міської ради. 
3.2. Укласти додаткову угоду про припинення дії договору оренди 

земельної ділянки. 
3.3. Забезпечити внесення змін до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про припинення іншого речового права у відповідності до 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень».   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника голови міської ради (М.Дмитришин) та 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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