
проект 

 

 

від 09.02.2021 р.                                                                            №  2492 

м. Бурштин 

 

                                                                                                   
   

Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці»  

Православної Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  

культової споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна 

  

 

 

Розглянувши звернення релігійної громади «Покрови Пресвятої Богородиці» в особі 

настоятеля релігійної громади о. Михайла Шемелька про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування культової споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна, 

відповідно до ст.ст.12,39,116,118,122,123 Земельного кодексу України, беручи до уваги 

рішення Бурштинської міської ради від 30.05.2018 №26/53-18, протокол громадських 

слухань від 21.03.2019 року, викопіювання з генерального плану забудови м. Бурштина, 

висновок комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, міська рада 

 

вирішила: 

 

 

    1. Відмовити релігійній громаді «Покрови Пресвятої Богородиці» Православної Церкви 

України в дозволі на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування культової споруди в м. Бурштин між вулицями 

Квіткова та Лісна площею 0,0900 га на підставі ч.7 ст.118, ч.3 ст.123, Земельного кодексу 

України - невідповідність місця розташування земельної ділянки генеральному плану 

забудови населеного пункту. 

    2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань земельних 

відносин, природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів, першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця  

 

 

Перший заступник міського голови ___________________   Р.Б.Стасько 

 

Начальник загального  відділу      ____________________    М.П.Яцик 

 

Начальник юридичного відділу      ____________________   М.Я.Михайлишин 

 

Секретар ради                                    ____________________  Р.С.Іванюк 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від 09.02. 2021 № 2492 

Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» 

Православної Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

культової споруди в м. Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна 

 

1. Автор проекту:  

комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою  

 

2. Нормативні документи:  

ст.ст.12,39,116,118,122,123 Земельного кодексу України, рішення Бурштинської міської 

ради від 30.05.2018 №26/53-18, протокол громадських слухань від 21.03.2019 року, 

викопіювання з генерального плану забудови м. Бурштина 

 

3. Обґрунтування прийняття рішення:  

невідповідність місця розташування земельної ділянки генеральному плану забудови 

населеного пункту, негативне попереднє рішення міської ради, негативний висновок 

громадських слухань 

 

4. Мета прийняття рішення: 

Забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України права громади на 

використання земельних ділянок 

 

5. Особливі характеристики ділянки: 

Наявність на земельній ділянці будівлі - культова споруда (каплиця), функціональне 

призначення – землі житлової забудови, земельна ділянка комунальної власності 

 

6. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.  

 

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених 

Земельним кодексом України права громади використання земельної ділянки. 

 

Доповідач: 

голова комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування, території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

Мар’яна Федів 

 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М.Копаниця 

 


