
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 

№ 377 - 13/2021 

 
Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проекту  

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 

   Розглянувши  заяви  гр.Кидик І.З., Литовчак-Вороняк Є.В., Тимків С.І. про  

надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  
земельних  ділянок, керуючись  ст.12,118,122  Земельного кодексу  України, ст.26 

Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування”, статтями 2,6 Закону України 

"Про землеустрій»,  рекомендаціями  постійної  комісії  містобудування, 

будівництва земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища, 
сесія селищної  ради: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Відмовити гр. Кидик Інні Зіновіївні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтованою площею 

0,30 га  для ведення особистого селянського господарства в урочищі "Під 
Фришаркою" в смт.Рожнятів  Івано-Франківської області, у зв’язку з тим,  що 

бажане місце розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних 

матеріалах не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними 
статтями 2,6 Закону України "Про землеустрій», в частині раціональної системи 

землеволодінь та землекористувань. 

 

2.Відмовити гр.Литовчак-Вороняк Євгенії Володимирівні у наданні 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  орієнтованою площею 0,0810 га  для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Зарінок" в с.Сваричів  Івано-Франківської області, у 

зв’язку з тим,  що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене 
заявником в графічних матеріалах не відповідає призначенню та принципам 

землеустрою, визначеними статтями 2,6 Закону України "Про землеустрій», в 

частині раціональної системи землеволодінь та землекористувань. 
 

 

 



3.Відмовити гр.Тимків Світлані Іванівні у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,5264 га  для ведення особистого селянського 
господарства в урочищі "Запотік" в с.Вербівка  Івано-Франківської області, у 

зв’язку з тим,  що бажане місце розташування земельної ділянки зазначене 

заявником в графічних матеріалах не відповідає призначенню та принципам 

землеустрою, визначеними статтями 2,6 Закону України "Про землеустрій», в 
частині раціональної системи землеволодінь та землекористувань. 

 

        4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії 
містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 
 

 

 
 

 

      Селищний голова                                                             Василь РИБЧАК 
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