
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 

№ 431 - 15/2021 

 

Про  надання  дозволу  на  виготовлення 

проекту  землеустрою  щодо 

відведення  земельної  ділянки   

 

   Розглянувши клопотання директора КП Рожнятівської селищної ради та 

додані графічні матеріали, керуючись  ст. 12, 116, 118,121, 122  Земельного 

кодексу  України, Законом України "Про землеустрій",  ст. 26 Закону  України  

“Про  місцеве  самоврядування в Україні”, рекомендаціями  постійної  комісії  

містобудування, будівництва земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища, сесія селищної  ради: 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл комунальному підприємству Рожнятівської селищної ради  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 10,0000 га  під розширення існуючого полігону твердих 

побутових відходів в урочищі “Мочар” в смт. Рожнятів Івано-Франківської 

області. 

2. Вважати таким, що втратив чинність п. 22 рішення Рожнятівської 

селищної ради № 19-3/2006 від 17.08.06 р. “Дати дозвіл комунальному 

підприємству Рожнятівської селищної ради на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  пл. 5,4892 га  під розширення існуючого 

полігону з влаштуванням скотомогильника в урочищі “Мочар”. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати до Рожнятівської селищної ради для розгляду та затвердження в 

установленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

 

Селищний голова                                                                     Василь РИБЧАК 

 

 



УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 
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В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 
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Про  надання  дозволу  на  виготовлення 
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містобудування, будівництва земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища, сесія селищної  ради: 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл комунальному підприємству Рожнятівської селищної ради  на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 10,0000 га  під розширення існуючого полігону твердих 

побутових відходів в урочищі “Мочар” в смт. Рожнятів Івано-Франківської 

області. 

2. Вважати таким, що втратив чинність п. 22 рішення Рожнятівської 

селищної ради № 19-3/2006 від 17.08.06 р. “Дати дозвіл комунальному 

підприємству Рожнятівської селищної ради на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  пл. 5,4892 га  під розширення існуючого 

полігону з влаштуванням скотомогильника в урочищі “Мочар”. 

3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати до Рожнятівської селищної ради для розгляду та затвердження в 

установленому законодавством порядку. 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                    Василь РИБЧАК 
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