
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 

№ 398 - 14/2021 

 

Про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для 

обслуговування приміщення  

магазину 

 

Розглянувши та обговоривши проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування приміщення магазину, клопотання 

Здерко Н.С., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду землі», ст.12,  93, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, враховуючи договір купівлі-продажу 48/100 

частин магазину від 06.07.2000р. №Д-387, рекомендації  постійної  комісії  

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища, сесія селищної ради: 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Здерко Надії Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0325 га для обслуговування 

приміщення магазину (код КВЦПЗ 03.07) по вулиці Грушевського в 

с.Петранка, Івано-Франківської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 2624884401:01:003:0067. 

 

2. Визнати, що дана земельна ділянка є власністю територіальної 

громади Рожнятівської селищної ради. 

 

3. Передати в оренду Здерко Надії Степанівні земельну ділянку 

площею 0,0325 га для обслуговування приміщення магазину по вулиці 

Грушевського в с.Петранка Івано-Франківської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 2624884401:01:003:0067 терміном на 5 років. 

 

4. Встановити орендну плату в розмірі 9% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

 



 

5. Доручити селищному голові від імені Рожнятівської селищної 

ради укласти договір оренди земельної ділянки із Здерко Н.С. 

 

6. Здерко Надії Степанівні здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, використовувати земельну ділянку за цільовим 

призначенням, з дотриманням вимог статей 96,103 Земельного кодексу 

України та інших нормативно-правових актів. 

 

7. 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 

      (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 

№ 398 - 14/2021 

 

Про  затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для 

обслуговування приміщення  

магазину 

 

Розглянувши та обговоривши проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування приміщення магазину, клопотання 

Здерко Н.С., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду землі», ст.12,  93, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, враховуючи договір купівлі-продажу 48/100 

частин магазину від 06.07.2000р. №Д-387, рекомендації  постійної  комісії  

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища, сесія селищної ради: 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Затвердити Здерко Надії Степанівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0325 га для обслуговування 

приміщення магазину (код КВЦПЗ 03.07) по вулиці Грушевського в 

с.Петранка, Івано-Франківської області. Кадастровий номер земельної 

ділянки 2624884401:01:003:0067. 

 

2. Визнати, що дана земельна ділянка є власністю територіальної 

громади Рожнятівської селищної ради. 

 

3. Передати в оренду Здерко Надії Степанівні земельну ділянку 

площею 0,0325 га для обслуговування приміщення магазину по вулиці 

Грушевського в с.Петранка Івано-Франківської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 2624884401:01:003:0067 терміном на 5 років. 

 

4. Встановити орендну плату в розмірі 9% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

 



 

5. Доручити селищному голові від імені Рожнятівської селищної 

ради укласти договір оренди земельної ділянки із Здерко Н.С. 

 

6. Здерко Надії Степанівні здійснити державну реєстрацію права 

оренди земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, використовувати земельну ділянку за цільовим 

призначенням, з дотриманням вимог статей 96,103 Земельного кодексу 

України та інших нормативно-правових актів. 

 

7. 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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