
Проект 

 

 

Від 14.07.2021 року                                                                       №2930 

 

 

 

Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» 

на складання проекту землеустрою щодо  

встановлення меж прибережних захисних смуг  

в м. Бурштин по вул. Л.Українки 

 

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ТзОВ «Рибгосп Бурштинський», 

про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо встановлення  меж 

прибережних захисних смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки, відповідно до статей 

12,61,62,186 Земельного кодексу України, статті 88 абзац 9-11 Водного кодексу України, 

статті 25 пункт в) Закону України «Про землеустрій», статей 25,26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись Постановою Кабінету міністрів України 

від 08.05.1996 №486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл ТзОВ «Рибгосп Бурштинський», на складання проекту землеустрою  

щодо встановлення  меж прибережних захисних смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки на 

земельних ділянках з кадастровим номером 2621210300:01:002:0542 площею 4.7995 га, та 

з кадастровим номером 2621210300:01:002:0543 площею 0.5208 га, з цільовим 

призначення (КВЦПЗ 10.07) для рибогосподарських потреб, для обслуговування цілісного 

майнового комплексу для рибогосподарських потреб (цілей аквакультури). 

2. Розроблений та погоджений проект землеустрою щодо встановлення  меж 

прибережних захисних смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки на вказаних земельних 

ділянках подати у встановленому порядку на розгляд та затвердження міської ради. 

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і 

заступника міського голови Івана Драгуна.  
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Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» на складання проекту землеустрою 

щодо встановлення меж прибережних захисних смуг 

в м. Бурштин по вул. Л.Українки 

1. Юридична/фізична особа: 

П.І.П.: ___________________________________ 

Клопотання:  від__ _______________2021 року 

2. Відомості про земельну ділянку: 

Кадастровий номер: ____________ 

Місце розташування (адреса): місто Бурштин 

Площа: _______________ 

Вид та термін користування: __________________________  

Вид використання: __________________________________  

3. Обґрунтування прийняття рішення 
ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» здійснює свою господарську діяльність на земельних ділянках, на 

яких знаходяться приміщення, які розташовані на межі водоохоронних зон, а саме прибережної 

захисної смуги. Викладене перешкоджає повноцінному функціонуванню підприємства. 

Прибережні захисні смуги встановлюються статтею 88 Водного кодексу України і входять в межі 

водоохоронних  зон. Контроль за створенням прибережних смуг, а також за додержанням режиму 

використання їх територій здійснюється виконавчими комітетами сільських, селищних міських 

рад (ст..87 Водного кодексу України). Беручи до уваги клопотання ТзОВ «Рибгосп 

Бурштинський» про приведення прибережної захисної смуги у відповідність, для здійснення 

повноцінної господарської діяльності, керуючись Порядком визначення розмірів і меж 

водоохоронних зон, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 08.05.1996 №486, у 

відповідності до Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», земельно-екологічним відділом виконавчого органу 

Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп 

Бурштинський» на складання проекту землеустрою щодо встановлення  меж прибережних 

захисних смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки» для затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є _______________________________________________ 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: __________________________ 

Наявність детального плану території (ДПТ): _____________________ 

Містобудівна документація: ___________________________________ 

Функціональне призначення: __________________________________ 

Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: ___________________________________ 

6. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Загальні засади визначено Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами 

України «Про землеустрій», «Про місцеве самоврядування в Україні» 

7. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення не потребує витрат міського бюджету на розроблення документації. 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане покращення господарської 

діяльності підприємства 

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

 

Підготовив: Начальник земельно-екологічного відділу                      Володимир Копаниця 


