
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 

№ 444 - 15/2021 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

яка перебуває у постійному користуванні 

НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 

 

Розглянувши клопотання НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення 

та обслуговування виробничих об'єктів, керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Нафтогазовидобувному управлінню 

"Долинанафтогаз" Публічного акціонерного товариства 

"Укрнафта"технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах 

населеного пункту села Верхній Струтинь Івано-Франківської області для 

розміщення та обслуговування виробничих об'єктів (код КВЦПЗ 11.01. – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами): 

- площею 0,7100 га, кадастровий номер 2624880901:01:003:0360; 

- площею 0,8500 га, кадастровий номер 2624880901:01:003:0359; 

- площею 0,3838 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0338; 

- площею 0,4436 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0335; 

- площею 0,5314 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0336; 

- площею 0,9775 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0342; 

 

 

 



2.Нафтогазовидобувному управлінню "Долинанафтогаз" Публічного 

акціонерного товариства "Укрнафта" виконувати обов’язки землекористувача 

відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України. 

3.Контроль за виконанням даного 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 

      (п'ятнадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

В И П И С К А  І З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 листопада 2021 року              смт. Рожнятів 

№ 444 - 15/2021 

 

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою щодо  

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

яка перебуває у постійному користуванні 

НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 

 

Розглянувши клопотання НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення 

та обслуговування виробничих об'єктів, керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, ст.55 Закону України "Про землеустрій", ст. 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Нафтогазовидобувному управлінню 

"Долинанафтогаз" Публічного акціонерного товариства 

"Укрнафта"технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в межах 

населеного пункту села Верхній Струтинь Івано-Франківської області для 

розміщення та обслуговування виробничих об'єктів (код КВЦПЗ 11.01. – для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і 

споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами): 

- площею 0,7100 га, кадастровий номер 2624880901:01:003:0360; 

- площею 0,8500 га, кадастровий номер 2624880901:01:003:0359; 

- площею 0,3838 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0338; 

- площею 0,4436 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0335; 

- площею 0,5314 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0336; 

- площею 0,9775 га, кадастровий номер 2624880901:01:002:0342; 

 

 

 



2.Нафтогазовидобувному управлінню "Долинанафтогаз" Публічного 

акціонерного товариства "Укрнафта" виконувати обов’язки землекористувача 

відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

містобудування, будівництва, земельних відносин, екології та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                    Василь РИБЧАК 

 


