
 

УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (п'ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року          смт.Рожнятів 

№ 434 - 15/2021 

 

Про внесення змін 

до договорів оренди землі 

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 28.04.2021, « Про 

оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 15.11.2021 року №284743379, № 284708331, 

№284691803, розглянувши клопотання Короля Сергія Івановича від 19 жовтня 

2021 року , селищна рада  

                        ВИРІШИЛА: 

1. Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право40663390  наступні зміни: 

1.1.Преамбулу договору та реквізити сторін викласти в новій редакції, 

вказавши орендавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

1.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

 

 

 



    2.Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право 40663173  наступні зміни: 

2.1.Преамбулу  договору та реквізити сторін викласти в новій редакції,  

вказавши орендодавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

2.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

   3.Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право 40662989  наступні зміни: 

3.1.Преамбулу  договору та реквізити сторін викласти в новій редакції,  

вказавши орендодавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

3.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

4. Доручити селищному голові внести зміни до договорів оренди 

землі від 05.02.2021 року,шляхом укладання додаткових угод. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

     Селищний голова                                                 Василь РИБЧАК 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (п'ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року          смт.Рожнятів 

№ 434 - 15/2021 

 

Про внесення змін 

до договорів оренди землі 

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та 

дерегуляції у сфері земельних відносин» № 1423-IX від 28.04.2021, « Про 

оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 15.11.2021 року №284743379, № 284708331, 

№284691803, розглянувши клопотання Короля Сергія Івановича від 19 жовтня 

2021 року , селищна рада  

                           ВИРІШИЛА: 

1. Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право40663390  наступні зміни: 

1.1.Преамбулу договору та реквізити сторін викласти в новій редакції, 

вказавши орендавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

1.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

 

 

 



    2.Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право 40663173  наступні зміни: 

2.1.Преамбулу  договору та реквізити сторін викласти в новій редакції,  

вказавши орендодавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

2.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

   3.Внести до договору оренди землі  від 05.02.2021 року, за номером 

запису про інше речове право 40662989  наступні зміни: 

3.1.Преамбулу  договору та реквізити сторін викласти в новій редакції,  

вказавши орендодавцем земельної ділянки Рожнятівську селищну раду. 

3.2. Пункт.11.5. договору, викласти у новій редакції, зазначивши, що 

право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи-орендаря, 

засудження  або обмеження її  дієздатності за рішенням суду переходить до 

спадкоємців або інших осіб, які використовують земельну ділянку разом з 

орендарем. 

4. Доручити селищному голові внести зміни до договорів оренди землі від 

05.02.2021 року,шляхом укладання додаткових угод. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                 Василь РИБЧАК 

 


