
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Сьоме демократичне скликання 

сесія 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
          смт. Печеніжин 
 
Про припинення договору оренди,  
передачу земельної ділянки в постійне користування 
 

Розглянувши заяву Релігійної громади Святого Архистратига 
Михаїла Коломийсько-Чернівецької єпархії Української Греко-Католицької 
церкви селища Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської 
області, подані матеріали і документи, на підставі ст.ст. 12,19, 38, 39,42,79-1, 
91, 92, 96, 111, 112, 113, 114, 120, 122, 123, 124, 126,141,168, 186, 211 
Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про 
землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
наказу №548 від 23.07.2010 року «Про затвердження Класифікації видів 
цільового призначення земель»,, враховуючи рекомендації комісії з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, 
керуючись п. 34 ч.1 ст. 26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Печеніжинська селищна рада об’єднаної 
територіальної громади  

 
В И Р I Ш И Л А: 

 
1. Припинити договір оренди земельної ділянки зареєстрований за 

№030530500115 від 28.10.2015 року, укладений з релігійною громадою 
УГКЦ Архангела Михаїла (код ЄДРПОУ – 20569587, юридична адреса: смт. 
Печеніжин, вул. *** Коломийський район Івано-Франківська область) на 
земельну ділянку по вул. Б.Хмельницького в смт. Печеніжин Коломийський 
район Івано-Франківська область, кадастровий номер 
2623255700:01:003:0059, площею 0,1611 га для будівництва і обслуговування 
будівель громадських і релігійних організацій. 



2. Передати Релігійної громади Святого Архистратига Михаїла 
Коломийсько-Чернівецької єпархії Української Греко-Католицької церкви 
селища Печеніжин Коломийського району Івано-Франківської області (код 
ЄДРПОУ – 20569587, юридична адреса: смт. Печеніжин, вул. Франка, 8 
Коломийський район, Івано-Франківська область) в постійне користування 
земельну ділянку, на якій розташовані належні заявнику об’єкти нерухомого 
майна за адресою: вул. Б.Хмельницького в смт. Печеніжин Коломийський 
район Івано-Франківська область, кадастровий номер 
2623255700:01:003:0059, площею 0,1611 га для будівництва і обслуговування 
будівель громадських і релігійних організацій, за рахунок земель 
комунальної власності.  

2.1. Встановити обмеження (обтяження) у вигляді:  
2.1.1. дотримання цільового використання земельної ділянки.  
3. Здійснити реєстрацію земельних ділянок та прав на них в 

установленому законом порядку.  
4. Користувачу (власнику) земельної ділянки виконувати обов’язки 

згідно з вимогами ст.ст. 91, 96 Земельного кодексу України.  
5. Після державної реєстрації земельної ділянки та права постійного 

користування на земельну ділянку користувачу (власнику) земельної ділянки 
внести зміни в земельно-облікові документи.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ – ПОГОДЖЕННЯ 
до проекту рішення Печеніжинської селищної ради ОТГ 

 
Про припинення договору оренди, 

передачу земельної ділянки в постійне користування 
  (назва документа) 

 
Проект рішення розроблено: Перегінчук В.І. 

(найменування головного розробника) 
 

Заява №Ко-462 від 16.09.2019 року від Релігійної громади УГКЦ св.Михаїла 
 
Погоджено без зауважень 
 
Головний розробник    _______________ _________________ 
 
Селищний голова ОТГ    _______________ _________________ 
 
Голова (и) постійної(их) 
комісії (й) селищної ради ОТГ  _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
 
       _______________ _________________ 
Внесли пропозиції до проекту рішення: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
___________________        _____________         _________________ 
                (посада)                                          (підпис)                                    (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 
____________________________              ____________________             __________________________ 
                (посада)                                        (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
Пропозиція врахована: 
____________________________              ____________________              __________________________ 
(посада керівника головного розробника)            (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
Пропозиція не врахована: 
____________________________              ____________________              __________________________ 
(посада керівника головного розробника)            (підпис)                                     (ім'я та прізвище) 
 « ___»_____________20_  р. 
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