
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 

         № 358 - 13/2021 

 

Про розроблення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки 

земель сіл Сваричів, Рівня, Камінь 

Рожнятівської  селищної ради 

Калуського району Івано-Франківської області 

 

З метою забезпечення регулювання земельних відносин, економічного 

стимулювання раціонального використання і охорони земель та визначення 

розмірів плати за землю у  населених пунктах Сваричів, Рівня, Камінь, 

відповідно до ст. ст. 13, 15, 18, 20 Закону України «Про оцінку земель», ст.201 

Земельного кодексу України та керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Івано-Франківської області» від 12 червня 2020 р. № 

714-р, постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Розробити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель сіл Сваричів, Рівня, Камінь Рожнятівської селищної ради Калуського 

району Івано-Франківської області відповідно до укладеного договору. 

2.Розроблену у встановленому законодавством порядку технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земель подати на затвердження 

Рожнятівській селищній раді. 

3.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 

 

 



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 

         № 358 - 13/2021 

 

Про розроблення технічної документації 

з нормативної грошової оцінки 

земель сіл Сваричів, Рівня, Камінь 

Рожнятівської  селищної ради 

Калуського району Івано-Франківської області 

 

З метою забезпечення регулювання земельних відносин, економічного 

стимулювання раціонального використання і охорони земель та визначення 

розмірів плати за землю у  населених пунктах Сваричів, Рівня, Камінь, 

відповідно до ст. ст. 13, 15, 18, 20 Закону України «Про оцінку земель», ст.201 

Земельного кодексу України та керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 

територіальних громад Івано-Франківської області» від 12 червня 2020 р. № 

714-р, постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX, ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Розробити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель сіл Сваричів, Рівня, Камінь Рожнятівської селищної ради Калуського 

району Івано-Франківської області відповідно до укладеного договору. 

2.Розроблену у встановленому законодавством порядку технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земель подати на затвердження 

Рожнятівській селищній раді. 

3.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. 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова       Василь РИБЧАК 

 

 


