
                                                         

 

 проєкт 

 

від 20 листопада 2019 року                                                                        № 1869 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель населеного пункту 

с. Вигівка Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області    

 

          

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради, розроблену на підставі рішення 

Бурштинської міської ради від 29.06.2017 №15/34-17 «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню робіт з інвентаризації 

земель населеного пункту с. Вигівка»,  відповідно до ст.ст. 12,186,186-1 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.26,57 Закону України «Про землеустрій», Постановою КМ України від 23.05.2012 

№513 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель», Постановою КМ 

України від 05.06.2019 №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», висновку Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 

відділ у Галицькому районі від 20.06.2019 №0-9-0.23-960/163-19, міська рада  

           
 

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, 

площею 153,1000 га. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови комісії 

земельної та з питань екології О.Драбчука і першого заступника міського голови   

В.Гулика. 

 

 

 

Міський  голова                                                           Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту                                                         __________________        В.Копаниця 

  

Перший заступник міського голови                     __________________         В. Гулик 

 

Юридичний відділ                                                  __________________         __________ 

 

Секретар ради                                                         __________________          Б. Рибчук                 

 

 



Пояснювальна записка 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від 20.11.2019 № 1869 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка  Бурштинської міської ради Івано-Франківської області   

 

Замовник технічної документації: Бурштинська міська рада, згідно рішення 

Бурштинської міської ради від 29.06.2017 №15/34-17 

Місце розташування (адреса): с. Вигівка, 

Площа:  153,1000 га 

Відомості про інвентаризовану територію: Територія населеного пункту межує на 

заході і півночі з лісовими масивами  Тенетниківської сільської ради, на сході – землями 

Дем’янівської сільської ради, на півдні із землями приватної власності 

сільськогосподарського призначення (ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського призначення) 
Обґрунтування прийняття рішення 

         На підставі рішення Бурштинської міської ради від 29.06.2017 №15/34-17 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по проведенню 

робіт з інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка», керуючись ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.26,57 Закону України «Про 

землеустрій», Постановою КМ України від 23.05.2012 №513 «Про затвердження порядку 

проведення інвентаризації земель», Постановою КМ України від 05.06.2019 №476 «Про 

затвердження порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», висновку Головного управління 

Держгеокадастру в Івано-Франківській області відділ у Галицькому районі від 20.06.2019 

№0-9-0.23-960/163-19, розроблена технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 
Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є: встановлення місць розташування земельних ділянок, 

їх меж, розмірів та правового статусу, необхідних для ведення Державного земельного 

кадастру; узгодження даних, отриманих в результаті проведення інвентаризації земель, з 

інформацією, що містяться в документах, які посвідчують право на земельну ділянку та у 

Державному земельному кадастрі; здійснення контролю за використання земель і 

прийняття їх на основі відповідних рішень виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування. 

Особливі характеристики  

При розробці технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради були зібрані, вивчені та 

проаналізовані: матеріали з Державного фонду, документація із землеустрою, дані з 

Державної статистичної звітності про площі земель та розподіл їх за власниками землі, 

землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (форма 6-зем), відомості 

та документи Державного земельного кадастру в електронній  та паперовій формі.  

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.26,57 Закону 
України «Про землеустрій», Постанова КМ України від 23.05.2012 №513 «Про 
затвердження порядку проведення інвентаризації земель», Постановою КМ України від 
05.06.2019 №476 «Про затвердження порядку проведення інвентаризації земель та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця 

 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М. Копаниця 


