
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 

         № 357 - 13/2021 

 

Про розроблення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 246,7797 га, 

яка розташована за межами населеного  

пункту смт.Рожнятів 

 

З метою забезпечення регулювання земельних відносин, економічного 

стимулювання раціонального використання і охорони земель та визначення 

розміру плати за земельну ділянку площею 246,7797 га, яка перебуває в оренді 

ТОВ "Карпатнафтохім", що розташована за межами населеного пункту 

смт.Рожнятів, відповідно до ст. ст. 13, 15, 18, 20 Закону України «Про оцінку 

земель», ст.201 Земельного кодексу України ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Розробити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки площею 246,7797 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування Чечвинського 

водосховища (код КВЦПЗ 11.02), яка розташована за межами населеного 

пункту смт.Рожнятів. 

2.Фінансування робіт з проведення нормативної грошової оцінки 

провести за рахунок бюджету селищної ради. 

3.Розроблену у встановленому законодавством порядку технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки подати на 

затвердження Рожнятівської селищної ради. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища та заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради В.Мацевка. 

 

 

Селищний голова            Василь РИБЧАК 
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Із оригіналом вірно 

Селищний голова            Василь РИБЧАК 

 

 

 


