
 

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 

№ 405 - 14/2021 

 

Про звернення щодо  

ситуації  на торфовому  

родовищі «Під Бором»  

 

 

 Відповідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

селищна рада: 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Схвалити звернення селищної  ради до Генеральної прокуратури 

України, Державного бюро розслідування щодо ситуації  на торфовому 

родовищі «Під Бором» (додається) та надіслати адресатам.  

2. Контроль за виконанням даного рішення   покласти на  секретаря 

селищної ради Тетяну Михайлишин. 

 

 

Селищний голова                                                                   Василь РИБЧАК                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Генеральна прокуратура України 

Ірині Венедіктовій 

Державне бюро розслідування 

(т.в.о.) Олексій Сухачов  
  

 Звернення    

депутатів Рожнятівської селищної ради  

щодо ситуації  на торфовому родовищі «Під Бором»  

 

Ми, депутати Рожнятівської селищної ради, представляючи інтереси 

Рожнятівської селищної територіальної громади, вкрай стурбовані діями   

виконавчої служби в частині реалізації службою торфу  ПрАТ «Івано-

Франківськторф».  

  Видобуток торфу на земельних ділянках (№ 2624880901:01:004:0005, 

№ 2624880901:01:004:0006), на які з 09.09.2021 року у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно зареєстровано право комунальної власності 

за Рожнятівською селищною,  здійснювало ПрАТ «Івано-Франківськторф» на 

підставі дії спеціального дозволу на користування надрами №1083 до 

24.09.2017 року. 

Протягом останнього місяця відбулась активізація вивезення торфу із 

зазначених земельних ділянок, в результаті - до селищної ради надходять 

численні звернення щодо перевірки фактів вивезення торфу на відповідність 

задокументованій кількості торфу, що підлягає реалізації відповідно до 

Закону України «Про виконавче провадження».   

На зазначені земельні ділянки  Рожнятівським  відділом державної  

виконавчої служби у Калуському районі Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції на підставі ухвали 

слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 28.04.2020 по справі № 

344/7034/20, з метою збереження речових доказів, накладено арешт. 

 На цей час через боргові зобов’язання ПрАТ «Івано-Франківськторф» та 

ТОВ «Агро», Івано-Франківською міською виконавчою службою та 

Рожнятівським районним відділом ДВС Південно-Західного 

міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

здійснюється реалізація торфу видобутого на зазначених земельних ділянках 

родовища «Під Бором».  

При цьому наголошуємо, що відповідно до ст. 79 Земельного кодексу 

України, право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на 

поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні 

насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не 

порушує прав інших осіб, та  розповсюджується на простір, що знаходиться 

над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення 

житлових, виробничих та інших будівель і споруд. Згідно зі ст.391 

Цивільного кодексу України, право власності є непорушним.  А відповідно 

до ст.10 Кодексу України про надра, до компетенції селищної ради входять 



також повноваження щодо здійснення контролю за використанням та 

охороною надр.  

Рожнятівська селищна рада зверталась до  виконавчої служби  із 

клопотанням  щодо  реалізації  торфу боржника  виключно за присутності 

представника селищної ради та надання підтверджуючих документів про 

кількість описаного  та кількість  реалізованого виконавчою службою торфу  

ПрАТ « Івано-Франківськторф» ( ЄДРПОУ 05489158)  та ТОВ «Агро» 

(ЄДПРОУ 31044399) за період з 2020 року. Однак, звернення органу 

місцевого самоврядування залишено виконавчою службою без реагування й 

інформування заявника. 

 Враховуючи зазначене, висловлюємо   різкий протест  діям  виконавчої 

служби та просимо Вашого невідкладного втручання у ситуацію, що склалась 

при реалізації  торфу в рахунок  погашення боргів вказаних підприємств й 

недопущення безконтрольного  використання надр (торфу). 

 

 

Схвалено на 14 сесії 
Рожнятівської селищної ради 

восьмого скликання 28 жовтня 2021р. 
 


	В И Р І Ш И Л А:

