
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (п'ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року               смт.Рожнятів 

№ 430 - 15/2021 

 

Про надання дозволу  

Релігійній громаді храму 

«Зачаття Праведною Анною»  

Української Православної Церкви  

Київського Патріархату села Сваричів  

на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування церкви 

 

Розглянувши клопотанняРелігійній громаді храму «Зачаття Праведною 

Анною» Української Православної Церкви Київського Патріархату села 

Сваричів про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування церкви,керуючись ст.ст. 

12, 92, 123  Земельного   кодексу  України, ст.ст. 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст.26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  

Україні»,рекомендаціями  постійної  комісії  містобудування, будівництва, 

земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища,сесія 

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати  дозвіл Релігійній громаді храму «Зачаття Праведною 

Анною» Української Православної Церкви Київського Патріархату села 

Сваричів на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  комунальної власності орієнтованою площею 0,0490 га у постійне 

користування дляобслуговування церкви по вулиці Довга, 198 а, в с.Сваричів 

Івано-Франківської області. 

2.Виготовлений проект землеустрою подати на  розгляд  та 

затвердження сесії селищної ради. 

 

 

  

 Селищний голова                                                                 Василь РИБЧАК 
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 Із оригіналом вірно 

 Селищний голова                                                                 Василь РИБЧАК 

 

 


