
 

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 

№ 359 - 13/2021 

   

Про надання пропозиції  щодо  

включення території 

заказника «Конвалія» до  

переліку територій та  

об’єкту екологічної мережі  

 

            Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.11, 15 Закону України «Про екологічну мережу України», з метою 

виконання Указу Президента України від 23.03.2021 №111/2021 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України «Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 

їх нейтралізації», ПКМУ від 16.12.2015 №1196 «Про затвердження  Порядку 

включення територій та об’єктів до переліків територій  та об’єктів екологічної 

мережі», сесія селищної ради: 

  

ВИРІШИЛА: 

  

            1.Надати пропозицію Івано-Франківській ОДА щодо формування  та 

включення території ботанічного заказника місцевого значення 

«Конвалія»,  розташованого  у  Калуському районі  Івано-Франківської області,  

між смт. Рожнятів та селом Креховичі  до  переліку територій та об’єкту 

екологічної мережі. 

 

 

  

  

Селищний голова                                                                         Василь РИБЧАК 

 

 

                    

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2
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Україні», ст.11, 15 Закону України «Про екологічну мережу України», з метою 

виконання Указу Президента України від 23.03.2021 №111/2021 «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України «Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо 

їх нейтралізації», ПКМУ від 16.12.2015 №1196 «Про затвердження  Порядку 

включення територій та об’єктів до переліків територій  та об’єктів екологічної 

мережі», сесія селищної ради: 
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            1.Надати пропозицію Івано-Франківській ОДА щодо формування  та 

включення території ботанічного заказника місцевого значення 

«Конвалія»,  розташованого  у  Калуському районі  Івано-Франківської області,  

між смт. Рожнятів та селом Креховичі  до  переліку територій та об’єкту 

екологічної мережі. 

 

 

  

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                         Василь РИБЧАК 
 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%96%D0%B2

