
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24 січня  2019 року                                                                                        № 17/66-19 

м. Бурштин 

 

Про надання згоди «Школі вищої спортивної майстерності»  

управління спорту Івано-Франківської ОДА на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

для обслуговування приміщення спортивної веслувальної 

бази в постійне користування по вул. Липова 2, м. Бурштин  

(за межами населеного пункту) 

 

        Розглянувши подане до міської ради клопотання «Школи вищої спортивної 

майстерності» управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), площею 

0,3727 га по вул. Липовій 2, в м. Бурштині (за межами населеного пункту) та клопотання 

«Дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської крайової організації 

фізкультурно-спортивного товариства «Україна» про не заперечення припинення права 

постійного користування вказаною земельною ділянкою (Державний Акт на право 

постійного користування землею серії І-ІФ № 002641 від 25.02.2004 року) з метою 

подальшої передачі її в користування «Школі вищої спортивної майстерності» для 

обслуговування приміщення спортивної веслувальної бази, відповідно до ст.ст.12,79-

1,120,122,123,125,126,140,141 Земельного кодексу України, п.6 прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», керуючись ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії 

земельної та з питань екології, міська рада 

 

вирішила: 

 

 1. Надати згоду на припинення права постійного користування земельною 

ділянкою (Державний Акт на право постійного користування землею серії І-ІФ № 002641 

від 25.02.2004 року) Дитячо-юнацькій спортивній школі Івано-Франківської організації 

фізкультурно-спортивного товариства «Україна». 

  2. Надати згоду територіальній громаді міст, сіл, селищ, міст Івано-Франківської 

області в особі «Школи вищої спортивної майстерності» управління спорту Івано-

Франківської обласної державної адміністрації на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), площею 0,3727 га по вул.. Липовій,2 в м. Бурштині з передачею в постійне 

користування (за межами населеного пункту) для обслуговування приміщення спортивної 

веслувальної бази (реєстраційний номер Про державну реєстрацію прав на нерухоме 

майно 38469680 від 06.12.2012). 

 



 

 

3. Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію 

передати на розгляд та затвердження сесії міської ради. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В.Гулика і голову комісії земельної  та з питань  екології  І. Карвацького. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 
                                                                                                                                                                                                  


