
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                              

Від 02 березня 2021 року                                                                                           № 22/9-21 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення 

за межами населених пунктів Бурштинської міської  

територіальної громади 

 

Заслухавши інформацію земельно-екологічного відділу про необхідність виготовлення 

технічної документації з нормативно грошової оцінки земель несільськогосподарського 

призначення за межами населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади, 

відповідно до ст.13, ст.15 Закону  України «Про оцінку земель», ст.12, ст.201 Земельного 

кодексу України, Податкового кодексу України, відповідно до ст.25, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із нормативної грошової 

оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів 

Бурштинської міської територіальної громади згідно додатку. 

2. Виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Бурштинської міської 

територіальної громади замовити в ліцензованої організації, яка має право на проведення 

землеоціночних робіт. 

3. Виготовлену технічну документацію після отримання позитивного висновку 

державної землевпорядної експертизи подати на затвердження міської ради. 

4. Внести зміни до Програми у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 20221-2025 роки, затвердженої рішенням 

Бурштинської міської ради 11.12.2020 року №12/2-20, у розділі «Передбачені заходи та 

обсяг їх фінансування» доповнити пунктом 18 наступного змісту: 

- 18. Виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Бурштинської 

міської територіальної громади, з обсягом фінансування – в межах бюджетних 

призначень 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

6. 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 та заступник міського 

голови Івана Драгуна. 
 

 

Міський голова                                                                    Василь Андрієшин 



 

 
ДОДАТОК                                                                                                                                                                                                                                                              

до рішення міської ради  

від 02.03.2021  № 22/9-21 

 

 

Земельні ділянки несільськогосподарського призначення  

за межами населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади 
 

№ 

п/п 
Кадастровий номер 

Площа, 
га 

Цільове призначення 
Тип 

власності: 
 

1 2621280600:02:001:0093 9,1308 

12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту землі 

залізничного транспорту 

Державна 

власність 

 

 

2 2621282000:02:001:0081 24,8566 

12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту землі 

залізничного транспорту 

Державна 

власність 

 

 

3 2621210300:02:001:0418 21,614 

12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту землі 

залізничного транспорту 

Державна 

власність 

 

 

4 2621287000:02:001:0093 18,473 

12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту землі 

залізничного транспорту 

Державна 

власність 

 

 

5 2621280600:03:001:0055 
34,8 

 

14.01 Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і 

споруд об'єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій Для будівництва 

шлаковідвалу №3 

Державна 

власність 

 

 

6 
2621282000:07:001:0001 

 

0,7 

 

11.02 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості для 

обслуговування складських 

приміщень по складуванню 

будівельних матеріалів 

Державна 

власність 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                          Роман Іванюк 


