
 

  

 

              

УКРАЇНА 

Н А Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

восьмого скликання 

(шоста сесія) 
 

РІШЕННЯ  

 

від 25 березня 2021 року                        м.Надвірна 

№ 288-6/2021 

 

Про розірвання за згодою сторін договорів 

оренди землі в межах населеного пункту на              

вул. Соборна, 87«а» для добудови незавершеного 

будівництвом корпусу №2 (школа №5) під 

приміщення Українського фінансово 

економічного інституту та надання дозволу на 

розробку технічної  документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок (діл.1 – 

0,4385 га, діл.2 – 0,9322га) із ТзОВ БІК «Сігма» 

  

 Розглянувши заяву директора ТзОВ БІК «Сігма» Страхова Івана Михайловича, 

юридична адреса: майдан Шевченка, 3, м. Надвірна, про розірвання за згодою сторін 

договорів оренди землі від 05.07.2018 щодо користування земельними ділянками (діл.1 – 

0,4385 га, діл.2 – 0,9322 га)  в межах населеного пункту на вул. Соборна, 87«а» для 

добудови незавершеного будівництвом корпусу №2 (школа №5) під приміщення 

Українського фінансово-економічного інституту, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.5, 31, Закону України «Про оренду землі», 

керуючись ст. ст.12, 118, 121, 198, та п.1 розділу Х Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст.55 Закону України «Про землеустрій» міська рада 

в и р і ш и л а: 

1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі №07-07/18 від 05.07.2018, який 

укладений між Надвірнянською міською радою та ТзОВ БІК «Сігма», щодо користування 

земельною ділянкою (земельно-кадастровий №2624010100:07:001:0478) площею 0,4385га в 

межах населеного пункту на вул. Соборна, 87«а» для добудови незавершеного 

будівництвом корпусу №2 (школа №5) під приміщення Українського фінансово-

економічного інституту, про що укласти відповідну угоду. 

2. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі №08-07/18 від 05.07.2018, який 

укладений між Надвірнянською міською радою та ТзОВ БІК «Сігма», щодо користування 

земельною ділянкою (земельно-кадастровий №2624010100:07:001:0477) площею 0,9322га в 

межах населеного пункту на вул. Соборна, 87«а» для добудови незавершеного 

будівництвом корпусу №2 (школа №5) під приміщення Українського фінансово-

економічного інституту, про що укласти відповідну угоду. 

3. Надати ТзОВ БІК «Сігма»  дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок (діл.1 – 0,4385 га, діл.2 – 0,9322га) в межах населеного 

пункту на вул. Соборна, 87«а» для добудови незавершеного будівництвом корпусу №2 

(школа №5) під приміщення Українського фінансово-економічного інституту. 



4. Зобов’язати ТзОВ БІК «Сігма» сплачувати орендну плату, згідно договорів оренди землі, 

вказаних в пунктах 1,2 цього рішення, до затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок (діл.1 – 0,4385 га, діл.2 – 0,9322га) в 

межах населеного пункту на вул. Соборна, 87«а». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 

питань землекористування та земельних відносин (голова комісії Туєшин О.В.). 

 

 

Міський голова                                                                         Андрійович З.М. 

 


