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Про надання дозволу ПрАТ 
«Нафтогазвидобування» на 
розробку робочих проектів 
землеустрою щодо рекультивації 
земельних ділянок, грунтовий 
покрив яких був порушений  

 
 

          Відповідно до статей  6, 13, 21, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 13, 20, 22, 25, 54 Закону України «Про землеустрій», 
статей 17, 97, 166, 186 Земельного кодексу України, статей 15, 25, 52 Закону 
України «Про охорону земель», розглянувши клопотання ПрАТ 
«Нафтогазвидобування», враховуючи рішення районної комісії з розгляду 
питань у сфері земельних відносин (протокол від 29.08.2018 року № 9) та з 
метою збереження і раціонального використання землі, наповнення місцевих 
бюджетів, збереження родючості ґрунту: 
 1. Надати дозвіл ПрАТ «Нафтогазвидобування» на розробку: 

робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 
площею 0,3997 га, грунтовий покрив якої був порушений у зв’язку із 
облаштуванням свердловини № 11 Семиренківського ГКР на території 
Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, за 
межами населених пунктів, що знаходиться у постійному користуванні ДП 
«Миргородське лісове господарство»; 

робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 
площею 0,8076 га, грунтовий покрив якої був порушений у зв’язку із 
облаштуванням свердловини № 25 Семиренківського ГКР на території 
Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, за 
межами населених пунктів, що знаходиться у постійному користуванні ДП 
«Миргородське лісове господарство»; 

робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 
площею 0,7627 га, грунтовий покрив якої був порушений у зв’язку із 
облаштуванням свердловини № 34 Семиренківського ГКР на території 
Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, за 
межами населених пунктів, що знаходиться у постійному користуванні ДП 
«Миргородське лісове господарство»; 



робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 
площею 0,9187 га, грунтовий покрив якої був порушений у зв’язку із 
облаштуванням свердловини № 67 Семиренківського ГКР на території 
Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, за 
межами населених пунктів, що знаходиться у постійному користуванні ДП 
«Миргородське лісове господарство»; 

робочого проекту землеустрою щодо рекультивації земельної ділянки 
площею 5,8883 га, грунтовий покрив якої був порушений у зв’язку із 
облаштуванням свердловин № 72, № 75 Семиренківського ГКР на території 
Савинцівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, за 
межами населених пунктів, що знаходиться у постійному користуванні ДП 
«Миргородське лісове господарство». 
 2.   ПрАТ «Нафтогазвидобування» забезпечити розробку та 
затвердження робочих проектів землеустрою щодо рекультивації земельних 
ділянок, грунтовий покрив яких був порушений, у встановленому 
законодавством порядку.  
      
  

 
 

            Голова 
 районної державної 
        адміністрації                                                                         Ю. КОВАЛЕНКО          
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