
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Одинадцята сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 15.11.2021 №816-11/2021 

с. Пасічна 

 

Про припинення договору оренди 

земельної ділянки та заміну Орендаря 

 

 

Розглянувши звернення СТ Надвірнянське КТО, у зв’язку з відчуженням 

об’єкта нерухомості та керуючись частиною першою ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною першою ст. 120 Земельного 

кодексу України сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити з Орендарем СТ Надвірнянське КТО договір оренди 

земельної ділянки від 19.03.2021 року, кадастровий номер 

2624055300:02:001:0089, наданої в оренду для обслуговування магазину 

«Продтовари» № 3, що знаходиться за адресою вул. Шевченка, буд. 116, смт. 

Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області у зв’язку з 

відчуженням об’єкта нерухомості. 

2. Провести заміну сторони Орендаря з СТ Надвірнянське КТО на 

Максимюка Володимира Михайловича (ІПН 2721511314), що зареєстрований 

за адресою вулиця Михайлюка будинок 6, смт. Битків, Надвірнянського району, 

Івано-Франківської області в договорі оренди земельної ділянки від 19.03.2021 

року, кадастровий номер 2624055300:02:001:0089, наданої в оренду для 

обслуговування магазину «Продтовари» № 3, що знаходиться за адресою вул. 

Шевченка, буд. 116, смт. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської 

області у зв’язку з відчуженням об’єкта нерухомості. 

3. Внести та оформити відповідні зміни, які стосуються інформації про 

орендаря до договору оренди земельної ділянки, наданої в оренду для 

обслуговування магазину «Продтовари» № 3, що знаходиться за адресою вул. 

Шевченка, буд. 116, смт. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської 

області. 

4. Максимюку Володимиру Михайловичу провести державну реєстрацію 

змін, які стосуються інформації про орендаря до договору оренди земельної 

ділянки, наданої в оренду для обслуговування магазину «Продтовари» № 3, що 



знаходиться за адресою вул. Шевченка, буд. 116, смт. Битків Надвірнянського 

району Івано-Франківської області у строки, передбачені чинним 

законодавством. У п’ятнадцятиденний строк після державної реєстрації змін 

надати їх копію відповідному органу державної податкової служби. 

5. Витрати, пов’язані із оформленням та державною реєстрацією змін до 

договору оренди земельної ділянки, наданої в оренду для обслуговування 

магазину «Продтовари» № 3, що знаходиться за адресою вул. Шевченка, буд. 

116, смт. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської області покласти 

на орендаря – Максимюка Володимира Михайловича.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань комунальної власності, промисловості, інфраструктури, 

житлово-комунального та лісового господарства (Т. В. Будзак). 

 

 

 

Сільський голова                                                                        Андрій  ГУНДА 

 


