
УКРАЇНА                                            

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року                                       смт. Рожнятів 

№ 361 - 13/2021 

 

Про  припинення права оренди 

земельної ділянки та  

розірвання договору оренди землі 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ "Агрокомпанія Копійка" про 

припинення дії договору оренди землі у зв’язку із відчуженням приміщення 

магазину та кафетерію, розташованого в смт.Рожнятів, площа Єдності, 3А, 

відповідно до договору купівлі-продажу від 13.07.2021р.,керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі», ст.12,141 Земельного кодексу України, сесія селищної 

ради: 

 

ВИРІШИЛА : 

 

          1. Припинити ТОВ «Агрокомпанія Копійка» (Ід.код 35238906) право 

оренди земельної ділянки, у зв’язку із відчуженням приміщення магазину та 

кафетерію, які розташовані на земельній ділянці площею 0,0289 га 

(кадастровий номер -2624855100:01:001:0029), наданої для обслуговування 

магазину та кафетерію, розташованого на площі Єдності, 3А смт. Рожнятів 

Івано-Франківської області. 

          2. Розірвати, за взаємною згодою сторін, договір оренди земельної 

ділянки площею 0,0289 га (кадастровий номер -2624855100:01:001:0029), 

наданої для обслуговування магазину та кафетерію, розташованого на площі 

Єдності, 3А смт. Рожнятів Івано-Франківської області, укладений між 

Рожнятівською селищною радою та ТОВ «Агрокомпанія Копійка» (Ід.код 

35238906) (номер запису про інше речове право в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно: 35238906). 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього середовища. 

 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 

 

 

 



УКРАЇНА                                            

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року                                       смт. Рожнятів 

№ 361 - 13/2021 

 

Про  припинення права оренди 

земельної ділянки та  

розірвання договору оренди землі 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ "Агрокомпанія Копійка" про 
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«Про оренду землі», ст.12,141 Земельного кодексу України, сесія селищної 

ради: 

 

ВИРІШИЛА : 

 

          1. Припинити ТОВ «Агрокомпанія Копійка» (Ід.код 35238906) право 

оренди земельної ділянки, у зв’язку із відчуженням приміщення магазину та 

кафетерію, які розташовані на земельній ділянці площею 0,0289 га 

(кадастровий номер -2624855100:01:001:0029), наданої для обслуговування 

магазину та кафетерію, розташованого на площі Єдності, 3А смт. Рожнятів 

Івано-Франківської області. 

          2. Розірвати, за взаємною згодою сторін, договір оренди земельної 

ділянки площею 0,0289 га (кадастровий номер -2624855100:01:001:0029), 

наданої для обслуговування магазину та кафетерію, розташованого на площі 

Єдності, 3А смт. Рожнятів Івано-Франківської області, укладений між 

Рожнятівською селищною радою та ТОВ «Агрокомпанія Копійка» (Ід.код 
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Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 
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