
  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 

№ 375 - 13/2021 

 

Про затвердження проекту     

землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки  для продажу 

прав оренди на земельних торгах 

(аукціоні) 

 

Розглянувши  та  обговоривши  проект  землеустрою  щодо  відведення  

земельної  ділянки для продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та обслуговування мийки автомобілів та СТО,  керуючись  

ст.12,134,136 Земельного Кодексу, ст.50 Закону України "Про землеустрій",  

Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні”, та враховуючи 

рекомендації постійної  комісії  містобудування, будівництва земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія селищної 

ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування мийки автомобілів та СТО, що 

розташована в урочищі "Підмонастир" с.Сваричів Івано-Франківської обл. 

    Кадастровий номер земельної ділянки: 2624885101:01:008:0132. 

          2. Визнати, що дана земельна ділянка є власністю територіальної 

громади Рожнятівської селищної ради. 

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 

№ 375 - 13/2021 

 

Про затвердження проекту     

землеустрою  щодо  відведення 

земельної  ділянки  для продажу 

прав оренди на земельних торгах 

(аукціоні) 

 

Розглянувши  та  обговоривши  проект  землеустрою  щодо  відведення  

земельної  ділянки для продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) 

для будівництва та обслуговування мийки автомобілів та СТО,  керуючись  

ст.12,134,136 Земельного Кодексу, ст.50 Закону України "Про землеустрій",  

Законом  України  “Про  місцеве  самоврядування в Україні”, та враховуючи 

рекомендації постійної  комісії  містобудування, будівництва земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього середовища, сесія селищної 

ради 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу прав оренди на земельних торгах (аукціоні) площею 0,2500 га 

для будівництва та обслуговування мийки автомобілів та СТО, що 

розташована в урочищі "Підмонастир" с.Сваричів Івано-Франківської обл. 

    Кадастровий номер земельної ділянки: 2624885101:01:008:0132. 

          2. Визнати, що дана земельна ділянка є власністю територіальної 

громади Рожнятівської селищної ради. 

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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