
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

П’ята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 19 квітня 2021 № 254-5/2021 

село Пнів  

 

Про внесення змін в рішення  
сільської ради від 12.03.2021 р. 

№ 226-4/2021«Про надання  
згоди на проведення експертно- 

грошової оцінки земельної ділянки  
площею 0,1200 га для обслуговування  
кафе «Вільшина» в с. Пасічна,  
вул. С.Галечко для її викупу» 

 

Розглянувши рекомендації постійної комісії сільської ради з питань 
земельних відносин, екології, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою про необхідність 
внесення змін в рішення сесії Пасічнянської сільської ради від 12.03.2021р. 
№ 226-4/2021 «Про надання згоди на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,1200 га для обслуговування кафе «Вільшина» в 
с. Пасічна, вул. С.Галечко, для її викупу», керуючись ст. ст.12, 55, 198, та п.1 
розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 88 Водного кодексу України, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
І. Внести зміни в рішення четвертої сесії сільської ради від 12.04.2021р. 

№ 226-4/2021 «Про надання згоди на проведення експертно-грошової оцінки 
земельної ділянки площею 0,1200 га в с. Пасічна, вул. С.Галечко, 81 а, для 
обслуговування кафе «Вільшина» (орендар Гринішак Р.Я.), для її викупу» та 
викласти в такій редакції: 

1. Розірвати договір оренди на земельної ділянки площею 0,1200 га в 
с. Пасічна, вул. С.Галечко, 81 а, для обслуговування кафе «Вільшина» із 
Гринішаком Р.Я.. 

2. Розробити технічну документацію на земельну ділянку площею 
0,1200 га в с. Пасічна, вул. С.Галечко, 81 а, для обслуговування кафе 
«Вільшина», враховуючи ст. 88 Водного кодексу України. 



3. Укласти договір оренди на новосформовану земельну ділянку (ставка 
орендної плати -12 % від нормативно-грошової оцінки) та зареєструвати його 
відповідно до чинного законодавства.  

4. Надати згоду на проведення експертно-грошової оцінки орендованої 
новосформованої земельної ділянки в с. Пасічна, вул. С.Галечко, 81 а, для 
обслуговування кафе «Вільшина» шляхом викупу орендарем Гринішак Р.М. 
 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 


