
                                                                       
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про оформлення , реєстрацію та видачу 
права власності на об’єкти нерухомого майна 

     Розглянувши заяви квартиронаймачів та членів їх сімей, що надійшли на 
приватизацію квартир, які використовуються ними та членами їх сімей на 
умовах найму,а також заяви, щодо видачі дублікатів права власності, 
керуючись п.п.10 п.Б ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", 
Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень", виконком міської ради вирішив :

1. Передати у власність квартири квартиронаймачам та членам їх сімей, згідно 
з додатком № 1.  

2. Затвердити список квартир (кімнат), переданих у власність з видачею 
житлових чеків за недостатню загальну площу, згідно додатку № 1.

3.  Внести зміни до рішення Стрийської міської ради  від 21 січня 2021р. 
№20 «Про оформлення, реєстрацію та видачу права власності на об’єкти 
нерухомого майна », а саме:   

           3.1. пункт  додатку рішення міської ради в частині загальної  площі 
квартири ________замість слів: «77,2 кв. м» викласти у редакції : «80,5 кв. 
м»;

            3.2. пункт  додатку рішення міської ради в частині житлової площі  
площі квартири ________ замість слів: «48,2 кв. м» викласти у редакції : 
«48,1 кв. м». 

4. Відділу з питань приватизацї та управління комунальним майном (Л. 
Гетьманчик):
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      4.1. видати свідоцтва про право власності на квартири згідно з додатком 
№1. 
     
      4.2. видати дублікати свідоцтв про право власності на нерухоме майно, 
взамін втрачених:

            4.2.1. на ім’я ______  на житловий будинок  по вулиці  __ в с. Ланівка, 
Стрийського району Львівської області, оформленого рішенням Стрийської 
районної  ради народних депутатів.

             4.2.2. на ім’я ________, та членів його сім’ї: ___________ на праві 
спільної сумісної власності  на квартиру __________, виданого згідно 
розпорядження  представника Президента України ____

5. Зареєструвати право власності на квартири  в  державному реєстрі речових 
прав.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  І. Стецика.
  
 

Міський голова                                                  Олег  КАНІВЕЦЬ  


