
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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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. Микулі Володимиру Яремовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,3862 га  для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Підмонастир" в с.Сваричів  Івано-Франківської 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(згідно з генеральним планом с.Сваричів та планом зонування території, 

затвердженим  рішенням сесії від 16.09.2018р. №241-19/2018 земельна 

ділянка розташована у виробничій зоні). 

 

2.Відмовити гр. Микулі Володимиру Яремовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,5511 га  для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Підмонастир" в с.Сваричів  Івано-Франківської 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(згідно з генеральним планом с.Сваричів та планом зонування території, 

затвердженим  рішенням сесії від 16.09.2018р. №241-19/2018 земельна 

ділянка розташована у виробничій зоні). 

 

 

 



3.Відмовити гр. Фіняк Тетяні Ігорівні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтованою 

площею 0,4146 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.Петранка  Івано-Франківської області, у зв’язку з невідповідністю 

містобудівній документації (згідно генерального плану с.Петранка земельна 

ділянка відноситься до промислової зони). 

 

4.Відмовити гр. Дмитришаку Назару Михайловичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для 

ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,40 га 

в урочищі "Черлений", орієнтованою площею 0,55 га в урочищі "Ліщина" в 

с.Вербівка Івано-Франківської області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (згідно з генеральним планом с.Вербівка 

земельні ділянки відносяться до пасовища). 

 

5.Відмовити гр.Завойському Ярославу Миколайовичу у наданні дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,6260 га для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Черлений" в с.Вербівка Івано-Франківської області, 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (згідно з 

генеральним планом с.Вербівка земельні ділянки відносяться до пасовища). 

 

6.Відмовити гр.Завойському Ярославу Миколайовичу у наданні дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,40 га для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Черлений" в с.Вербівка Івано-Франківської області, 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (згідно з 

генеральним планом с.Вербівка земельні ділянки відносяться до пасовища). 

 

7.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 

      (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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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. Микулі Володимиру Яремовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,3862 га  для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Підмонастир" в с.Сваричів  Івано-Франківської 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(згідно з генеральним планом с.Сваричів та планом зонування території, 

затвердженим  рішенням сесії від 16.09.2018р. №241-19/2018 земельна 

ділянка розташована у виробничій зоні). 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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: 

 

2.Відмовити гр. Микулі Володимиру Яремовичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,5511 га  для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Підмонастир" в с.Сваричів  Івано-Франківської 

області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки 

(згідно з генеральним планом с.Сваричів та планом зонування території, 

затвердженим  рішенням сесії від 16.09.2018р. №241-19/2018 земельна 

ділянка розташована у виробничій зоні). 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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: 

 

3.Відмовити гр. Фіняк Тетяні Ігорівні у наданні дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  орієнтованою 

площею 0,4146 га  для ведення особистого селянського господарства в 

с.Петранка  Івано-Франківської області, у зв’язку з невідповідністю 

містобудівній документації (згідно генерального плану с.Петранка земельна 

ділянка відноситься до промислової зони). 

 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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: 

 

4.Відмовити гр. Дмитришаку Назару Михайловичу у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для 

ведення особистого селянського господарства орієнтованою площею 0,40 га 

в урочищі "Черлений", орієнтованою площею 0,55 га в урочищі "Ліщина" в 

с.Вербівка Івано-Франківської області, у зв’язку з невідповідністю місця 

розташування земельної ділянки (згідно з генеральним планом с.Вербівка 

земельні ділянки відносяться до пасовища). 

 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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: 

 

5.Відмовити гр.Завойському Ярославу Миколайовичу у наданні дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,6260 га для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Черлений" в с.Вербівка Івано-Франківської області, 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (згідно з 

генеральним планом с.Вербівка земельні ділянки відносяться до пасовища).  

 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

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 

№ 447 - 15/2021 

 

Про  відмову у наданні дозволу 

на виготовлення проектів  

землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок 

 

   Розглянувши  заяви  громадян 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: 

 

6.Відмовити гр.Завойському Ярославу Миколайовичу у наданні дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

орієнтованою площею 0,40 га для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі "Черлений" в с.Вербівка Івано-Франківської області, 

у зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки (згідно з 

генеральним планом с.Вербівка земельні ділянки відносяться до пасовища). 

 

 

 

 

 

 

 

Із оригіналом вірно 

Селищний голова                                                                   Василь РИБЧАК 
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