
  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 

№ 370 - 13/2021 

 

Про затвердження проектів     

землеустрою  та передачу  в оренду 

земельних ділянок 

Приватному акціонерному товариству 

"Прикарпаттяобленерго" 

 

Розглянувши звернення Приватному акціонерному товариству 

«Прикарпаттяобленерго» про затвердження проектів землеустрою та 

передачу в оренду земельних ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «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.Затвердити Приватному акціонерному товариству 

"Прикарпаттяобленерго"  проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок (код КВЦПЗ 14.02 – для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії), а саме: 

- площею 0,0058 га для обслуговування ЗТП-186 по вулиці 8 Березня в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:005:0121; 

- площею 0,0091 га для обслуговування ЗТП-232 по вулиці Січових 

Стрільців в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:002:0560; 

- площею 0,0078 га для обслуговування ЗТП-391 по вулиці Довбуша в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0566; 

 

 



- площею 0,0042 га для обслуговування ЗТП-172 по вулиці Шкільна в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0565; 

- площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування ТП по вулиці 

Гагаріна в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:003:0189; 

- площею 0,0093 га для обслуговування ЗТП-345 в с.Петранка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624884401:01:009:0066; 

- площею 0,0094 га для обслуговування ЗТП-141 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:009:0132; 

- площею 0,0097 га для обслуговування ЗТП-140 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:008:0134; 

- площею 0,0089 га для обслуговування ЗТП-120 в с.Нижній Струтинь Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624883901:01:001:0664; 

- площею 0,0084 га для обслуговування ЗТП-329 в с.Вербівка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624880601:01:001:0141. 

 

             2.Передати  в оренду Приватному акціонерному товариству 

"Прикарпаттяобленерго" терміном на 10 років наступні земельні ділянки: 

- площею 0,0058 га для обслуговування ЗТП-186 по вулиці 8Березня в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:005:0121; 

- площею 0,0091 га для обслуговування ЗТП-232 по вулиці Січових 

Стрільців в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:002:0560; 

- площею 0,0078 га для обслуговування ЗТП-391 по вулиці Довбуша в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0566; 

- площею 0,0042 га для обслуговування ЗТП-172 по вулиці Шкільна в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0565; 

- площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування ТП по вулиці 

Гагаріна в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:003:0189; 

- площею 0,0093 га для обслуговування ЗТП-345 в с.Петранка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624884401:01:009:0066; 

- площею 0,0094 га для обслуговування ЗТП-141 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:009:0132; 

- площею 0,0097 га для обслуговування ЗТП-140 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:008:0134; 



- площею 0,0089 га для обслуговування ЗТП-120 в с.Нижній Струтинь Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624883901:01:001:0664; 

- площею 0,0084 га для обслуговування ЗТП-329 в с.Вербівка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624880601:01:001:0141. 

           3.Встановити орендну плату за користування земельними ділянками в 

розмірі 11% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. 

           4. Доручити селищному голові від імені Рожнятівської селищної ради 

укласти договори оренди земельних ділянок із Приватним акціонерним 

товариством "Прикарпаттяобленерго". 

 

           5. Приватному акціонерному товариству "Прикарпаттяобленерго" 

здійснити державну реєстрацію права оренди земельних ділянок в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 

            6.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 

№ 370 - 13/2021 

 

Про затвердження проектів     

землеустрою  та передачу  в оренду 

земельних ділянок 

Приватному акціонерному товариству  

"Прикарпаттяобленерго" 

 

Розглянувши звернення Приватному акціонерному товариству 

«Прикарпаттяобленерго» про затвердження проектів землеустрою та 

передачу в оренду земельних ділянок для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «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.Затвердити Приватному акціонерному товариству 

"Прикарпаттяобленерго" проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок (код КВЦПЗ 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії), а саме: 

- площею 0,0058 га для обслуговування ЗТП-186 по вулиці 8Березня в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:005:0121; 

- площею 0,0091 га для обслуговування ЗТП-232 по вулиці Січових 

Стрільців в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:002:0560; 

- площею 0,0078 га для обслуговування ЗТП-391 по вулиці Довбуша в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0566; 

 

 



- площею 0,0042 га для обслуговування ЗТП-172 по вулиці Шкільна в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0565; 

- площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування ТП по вулиці 

Гагаріна в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:003:0189; 

- площею 0,0093 га для обслуговування ЗТП-345 в с.Петранка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624884401:01:009:0066; 

- площею 0,0094 га для обслуговування ЗТП-141 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:009:0132; 

- площею 0,0097 га для обслуговування ЗТП-140 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:008:0134; 

- площею 0,0089 га для обслуговування ЗТП-120 в с.Нижній Струтинь Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624883901:01:001:0664; 

- площею 0,0084 га для обслуговування ЗТП-329 в с.Вербівка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624880601:01:001:0141. 

             2.Передати  в оренду Приватному акціонерному товариству 

"Прикарпаттяобленерго" терміном на 10 років наступні земельні ділянки: 

- площею 0,0058 га для обслуговування ЗТП-186 по вулиці 8Березня в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:005:0121; 

- площею 0,0091 га для обслуговування ЗТП-232 по вулиці Січових 

Стрільців в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:002:0560; 

- площею 0,0078 га для обслуговування ЗТП-391 по вулиці Довбуша в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0566; 

- площею 0,0042 га для обслуговування ЗТП-172 по вулиці Шкільна в 

смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:001:0565; 

- площею 0,0006 га для будівництва та обслуговування ТП по вулиці 

Гагаріна в смт.Рожнятів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624855100:01:003:0189; 

- площею 0,0093 га для обслуговування ЗТП-345 в с.Петранка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624884401:01:009:0066; 

- площею 0,0094 га для обслуговування ЗТП-141 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:009:0132; 

- площею 0,0097 га для обслуговування ЗТП-140 в урочищі "Підмонастир" в 

с.Сваричів Івано-Франківської області, кадастровий номер 

2624885101:01:008:0134; 

- площею 0,0089 га для обслуговування ЗТП-120 в с.Нижній Струтинь Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624883901:01:001:0664; 



- площею 0,0084 га для обслуговування ЗТП-329 в с.Вербівка Івано-

Франківської області, кадастровий номер 2624880601:01:001:0141. 

           3.Встановити орендну плату за користування земельними ділянками в 

розмірі 11% від нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. 

           4. Доручити селищному голові від імені Рожнятівської селищної ради 

укласти договори оренди земельних ділянок із Приватним акціонерним 

товариством "Прикарпаттяобленерго". 

           5. Приватному акціонерному товариству "Прикарпаттяобленерго" 

здійснити державну реєстрацію права оренди земельних ділянок в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 

             

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                 Василь РИБЧАК  
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