
 

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 

№ 467 - 15/2021 

 

Про надання у постійне користування 

земельних ділянок КП «Рожнятівнадра» 

Рожнятівської  селищної ради 

 

Розглянувши клопотання КП «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної 

ради про надання у постійне користування земельних ділянок і дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється, керуючись ст. ст. 12, 20, 92, 116, 123 Земельного 

кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати комунальному підприємству «Рожнятівнадра» Рожнятівської  

селищної ради у постійне користування земельні ділянки загальною площею 

162,2928га, з цільовим призначенням 16.00 - землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам 

чи юридичним особам), що знаходяться за межами населених пунктів с. Камінь, 

с. Петранка, с.Вербівка, с.ТопільськеРожнятівської селищної ради та на які 

зареєстровано право комунальної власності у Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно, згідно додатку (додається). 

2. КП «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради  здійснити необхідні 

дії щодо реєстрації права постійного користування наземельні ділянки, 

зазначені у додатку. 

3.Надати КП «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради  дозвіл на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведенняземельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється, згідно додаткудо цього рішення. 

4.Рекомендувати  КП «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради  

виконувати обов’язки землекористувача відповідно довимог 

Земельногокодексу України. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань, містобудування ,будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища . 

Селищний голова            Василь РИБЧАК 

 

 



Додаток 

до рішення селищної ради 

від 25.11.2021 р. № 467-15/2021 

ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок наданих в постійне користування 

комунальному підприємству «Рожнятівнадра» Рожнятівської селищної ради  

 

№з/п Назва 

населеного 

пункту 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

 

Площа, 

га 

 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки, яке 

буде 

змінюватися 

згідно дозволу 

на розроблення 

проекту 
землеустрою 

 

1 Камінь 2624881800:02:003:0382 59.1 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

 01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

2 Камінь 2624881800:02:003:0381 14 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 
особам) Землі запасу 

 01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

3 Вербівка 2624880600:10:001:0027 11.5571 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

 01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

4 Вербівка 2624880600:10:001:0001 9.9259 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

 01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

5 Вербівка 2624880600:08:001:0001 8.8899 16.00 Землі запасу (земельні 
ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

 01.01 Для ведення 
товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

6 Петранка 2624884400:12:001:0003 26.4 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

7 Топільське 2624880600:07:001:0019 32.4199 16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у 
власність або користування 

громадянам чи юридичним 

особам) Землі запасу 

01.01 Для ведення 

товарного 

сільськогосподарського 
виробництва 

 

Секретар селищної ради     Тетяна МИХАЙЛИШИН 


