
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 

№ 360 - 13/2021 

 

Про  поновлення  терміну дії 

договору оренди земельної 

ділянки 

 

Розглянувши лист-повідомлення ТОВ «Карпатнафтохім» від 

19.08.2021р. №1002/03-16/06 про поновлення договору оренди землі, 

керуючись ст. 12, 93, 122, 124 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища,  сесія селищної ради: 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1.Поновити договір оренди земельної ділянки комунальної власності 

від 16.10.2019р. площею 246,7797 га (кадастровий номер 

2624855100:02:001:0001, землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для 

обслуговування Чечвинського водосховища), яка розташована за межами 

населеного пункту смт.Рожнятів Івано-Франківської області, укладений із 

ТОВ "Карпатнафтохім" (ідентифікаційний код 33129683)(номер запису про 

інше речове право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

33822379)  на новий строк – 1(один) рік. 

2.Доручити селищному голові укласти додаткову угоду до договору 

оренди земельної ділянки площею 246,7797 га (кадастровий номер 

2624855100:02:001:0001) від 16.10.2019р. 

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 

№ 360 - 13/2021 

 

Про  поновлення  терміну дії 

договору оренди земельної 

ділянки 

 

Розглянувши лист-повідомлення ТОВ «Карпатнафтохім» від 

19.08.2021р. №1002/03-16/06 про поновлення договору оренди землі, 

керуючись ст. 12, 93, 122, 124 Земельного кодексу України, ст. 33 Закону 

України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища,  сесія селищної ради: 

ВИРІШИЛА : 

1.Поновити договір оренди земельної ділянки комунальної власності 

від 16.10.2019р. площею 246,7797 га (кадастровий номер 

2624855100:02:001:0001, землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для 

обслуговування Чечвинського водосховища), яка розташована за межами 

населеного пункту смт.Рожнятів Івано-Франківської області, укладений із 

ТОВ "Карпатнафтохім" (ідентифікаційний код 33129683)(номер запису про 

інше речове право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

33822379)  на новий строк – 1(один) рік. 

2.Доручити селищному голові укласти додаткову угоду до договору 

оренди земельної ділянки площею 246,7797 га (кадастровий номер 

2624855100:02:001:0001) від 16.10.2019р. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та 

охорони навколишнього середовища. 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 
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