
УКРАЇНА  
Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 
      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 28 жовтня 2021 року                      смт. Рожнятів 

№ 393 - 14/2021 

 

Про  надання дозволу на  

виготовлення звіту про  

експертну грошову оцінку  

земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву директора сільськогосподарського підприємства 

"Збруч" Леніва С.І. про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки,  відповідно до ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 122,128, 134 Земельного 

кодексу України, Закону України “Про оцінку землі”,   сесія селищної ради   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл сільськогосподарському підприємству "Збруч" на 
виготовлення звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,22 га для обслуговування викупленого нежитлового приміщення котельні 

для реконструкції під складські приміщення (код КВЦПЗ 11.02) по 

вул.Д.Вітовського в смт.Рожнятів Івано-Франківської області. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 2624855100:01:001:0428. 

 

2.Виготовлений звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
надати на  затвердження  сесії селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням 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 
      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 28 жовтня 2021 року                      смт. Рожнятів 

№ 393 - 14/2021 

 

Про  надання дозволу на  

виготовлення звіту про  

експертну грошову оцінку  

земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву директора сільськогосподарського підприємства 

"Збруч" Леніва С.І. про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки,  відповідно до ст. 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 12, 122,128, 134 Земельного 

кодексу України, Закону України “Про оцінку землі”,   сесія селищної ради   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл сільськогосподарському підприємству "Збруч" на 
виготовлення звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,22 га для обслуговування викупленого нежитлового приміщення котельні 

для реконструкції під складські приміщення (код КВЦПЗ 11.02) по 

вул.Д.Вітовського в смт.Рожнятів Івано-Франківської області. 
Кадастровий номер земельної ділянки: 2624855100:01:001:0428. 

 

2.Виготовлений звіт з експертно-грошової оцінки земельної ділянки 
надати на  затвердження  сесії селищної ради. 

 

3. Контроль за виконанням 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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