
                                                                                                                                                                                 

                                                                                              

                                                                                                     
 УКРАЇНА  

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                  

 

 Від  20 березня 2018 року                                                                                         №  01/48-18 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

в урочищі «Пасовище» площею 32,4535 га на земельні ділянки 

площею 20,4535 га для створення індустріального парку «Бурштин» 

та площею 12,00 га для продажу права оренди земельної ділянки на  

конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки для 

підприємств інших галузей промисловості площею 32,4535 га в урочищі «Пасовище», відповідно 

до ст.ст. 12,79-1,123,124,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст. 25,26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про державний 

земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», рішенням міської 

ради від 27.10.2017 №07/37-17 «Про надання дозволу на розподіл земельної ділянки в м. 

Бурштин в урочищі «Пасовище», врахувавши рекомендації постійно діючих комісій, міська 

рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

Бурштинської міської ради для підприємств інших галузей промисловості загальною площею 

32,4535 га кадастровий номер 2621210300:01:006:0072 розташованої на території Бурштинської 

міської ради в урочищі «Пасовище» м. Бурштин  на: 

- земельну ділянку площею 20,4535 га (кад. номер 2621210300:01:006:0080) без зміни 

цільового призначення, для створення індустріального парку «Бурштин», для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код J 11.02, вид земель: землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 

- земельну ділянку площею 12,00 га (кад. номер 2621210300:01:006:0081) без зміни 

цільового призначення, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код 

J 11.02, вид земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення, для продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних 

засадах (земельних торгах). 



2. Земельну ділянку площею 12,00 га внести в перелік земельних ділянок для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 

3. Міському голові в місячний термін зареєструвати речове право на земельні 

ділянки  у встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на голову комісії земельної та 

з питань екології  І. Карвацького та першого заступника міського голови   В.Гулика. 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                            Роксолана Джура 
 
 


