
  

 

                                                                                                       

  проєкт                        

 

Від 08.10. 2021року                                                                                        № 3224 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянка Михайлюк Г.І.) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Михайлюк Галини 

Іванівн., про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у  

власність, (довідка від 16.07.2021, № 790 видана Загвіздянською сільською радою ),  

відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, керуючись 

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

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянці Михайлюк Галині Іванівні   на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Сарники, урочище  За калини, площею 0,3000 га з передачею у 

власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   

 



 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарстваз передачею у власність 

(громадянка  Михайлюк Г.І.) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Михайлюк Г.І. 

Клопотання: від 08.09.2021 №  720 /У. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Сарники ,урочище За калини  

Площа:  0,3000га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської 

ради розроблено проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Мельник Г.І..)» для затвердження 

міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення  особистого  селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



                                      

 

 

 

 
 

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянин Підхомний Р.Б.) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки ., про надання дозволу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у  власність, (довідка від 

09.09.2021, №231 видана виконавчим комітетом Бурштинської міської ради),  

відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, керуючись 

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

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянину Підхомному Роману Богдановичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Бурштин , урочище  «Березники», площею 0,05 га з 

передачею у власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 



   

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин  Підхомний Р.Б.) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Підхомний Р.Б. 

Клопотання: від 27.08..2021 № 608 /П. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): м.Бурштин ,урочище «Березники»,  

Площа:  0,05га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення  особистого селянського 

господарстваз передачею у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської 

ради розроблено проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Підхомний Р.Б.)» для 

затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення  особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



 

                                    

 

 
 

  проєкт                        

Від ___ __________2021року                                                                        № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення садівництва з передачею у власність  

(громадянин Ухман Володимир  Ярославович) 

 

           Розглянувши подані до міської ради заяву громадянина Ухмана Володимира 

Ярославовича, про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у  власність, 

відповідно до ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, керуючись 

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

 

вирішила: 

 

          1. Надати дозвіл громадянину Ухману Володимиру Ярославовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва в  

с, Коростовичі , площею 0,0500 га  ділянка №129  на масиві №3 з передачею у 

власність. 

          4. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

6. 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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   



 

   

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ухман В.Я..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Ухман Володимир Ярославович 

Клопотання: від 21..09.2021 №  720 /У. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Коростовичі,ділянка №129,масив №3  

Площа:  0,0500га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення садівництва. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ухман В.Я..)» для затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення садівництва 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 
 
Підготовив: 



Начальник земельно-екологічного відділу                                        В.М.Копаниця 
 
 

                                        
 

 

                                                                                                       

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянина  Чорного П.Й.) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Чорного Петра 

Йосиповича ., про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у  власність, (довідка від 16.07.2021, № 790 видана Бурштинською  

міською радою ),  відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, 

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

міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянину Чорному Петру Йосиповичу    на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  , урочище  «Вівсище», площею 0,06 га з передачею у 

власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадянин  Чорний П.Й..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр Чорний П.Й.. 

Клопотання: від 09.09..2021 № 682 /Ч. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): м.Бурштин ,урочище «Вівсище»,  

Площа:  0,06га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської 

ради розроблено проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Чорний П.Й..)» для затвердження 

міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення  особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



 

                                    

 
 

               

 

 

 
                                                                                                       

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянки Олексів М.Є.  ) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Олексів Марії 

Євстахівни., . про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у  власність, (довідка від 16.07.2021, № 790 видана Бурштинською  

міською радою ),  відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, 

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

міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянці Олексів Марії Євстахівні   на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  , вул.Зелена, площею 0,26 га з передачею у власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

  



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянці Олексів М.Є. з 

передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Олексів М.Є... 

Клопотання: від 07.09..2021 № 658 /О. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Вигівка вул.Зелена,  

Площа:  0,26га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.Є. ..)» для затвердження міською 

радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення  особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянина Шашков Т.О.  ) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Шашкова Тараса 

Олександровича., . про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у  власність, (довідка від 17.08.2021, № 435 видана Задністрянським 

старостинським округом),  відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу 

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

Україні», міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянину Шашкову Тарасу Олександровичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  с.Задністрянське  урочище  «За колією», площею 0,18 га з 

передачею у власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянин Шашков ТО.. 

з передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Шашков Т.О.... 

Клопотання: від 27.08..2021 № 607 /Ш. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Задністрянськ,  

Площа:  0,18га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Шашков Т.О ..)» для затвердження міською 

радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для веденняособистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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

 



 

 

 

 
 

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянки Портечко  Є.П. ) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Портечко Євдокії 

Петрівни, . про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у  

власність, (довідка від 15.09.2021, № 497 видана Задністрянським старостинським 

округом),  відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, 

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

міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянці Портечко Євдокії Петрівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  с.Задністрянське урочище  «Біля ставів», площею 0,15 га з передачею у 

власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянці Портечко Є П.. 

з передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.ПортечкоЄ.П... 

Клопотання: від 16.09..2021 № 711 /П. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Задністрянське урочище «Біля ставів»,  

Площа:  0,15га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Портечко Є.П...)» для затвердження міською 

радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



 

 

 

 
 

  проєкт                        

Від ____ _________2021року                                                                         № _______ 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадянина Яцків Юрія Михайловича ) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Яцківа Юрія 

Михайловича, . про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у  власність, (довідка від 16.09.2021, № 240 видана виконавчим комітетом 

Бурштинської міської ради),  відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянину Яцківу Юрію Михайловичу  на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  м.Бурштин урочище  «Березники», площею 0,09 га з передачею у 

власність. 

          2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

          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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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянинЯцків Ю.М.. з 

передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Яцків Ю.М... 

Клопотання: від 14.09..2021 № 705 /Я. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): м Бурштин. урочище «Березники»,  

Площа:  0,09а. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Яцків Ю.М...)» для затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

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



 

 

 

 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк             



 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянинЯцків Ю.М.. з 

передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Яцків Ю.М... 

Клопотання: від 14.09..2021 № 705 /Я. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): м Бурштин. урочище «Березники»,  

Площа:  0,09а. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Яцків Ю.М...)» для затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 
 



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

                                                                                  

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   проєкт 

Від ___ _______2021 року                                                                 № _______ 

м. Бурштин        

                                                                   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого  

селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Жмурій М.П. ) 

 

          Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Жмурій М.П.., про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність, довідки від 

08.09.2021 № 678/, , видану Сарниківським старостинським округом відповідно до 

ст.ст. 12,22,107,116,118,121,122 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Жмурій Марій Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Сарники, урочище «Коло Перчака» 0,20 га,    з передачею у власність.  

          2.  Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію 

подати 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 



   

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянин Жмурій М.П.. 

з передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Жмурій М.П.. 

Клопотання: від 08.09..2021 № 677 /Ж. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Сарники. урочище «Коло Перчака»,  

Площа:  0,20а. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Жмурій М.П....)» для затвердження міською 

радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 
 
Підготовив: 



Начальник земельно-екологічного відділу                                        В.М.Копаниця 
                                                                                  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                   проєкт 

Від ___ _______2021 року                                                                 № _______ 

м. Бурштин        

                                                                   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого  

селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Жмурій М.П. ) 

 

          Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Жмурій М.П.., про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність, довідки від 

08.09.2021 № 678/, , видану Сарниківським старостинським округом відповідно до 

ст.ст. 12,22,107,116,118,121,122 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Жмурій Марій Петрівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Сарники, урочище «Гайдукова» 0,20 га,    з передачею у власність.  

          2.  Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію 

подати 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

   



 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення  особистого селянського господарства громадянин Жмурій М.П.. 

з передачею у власність 

.. 

1. Фізична особа: 

П.І.П.:  гр.Жмурій М.П.. 

Клопотання: від 08.09..2021 № 678 /Ж. 2021  
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Сарники. урочище «Коло Перчака»,  

Площа:  0,20а. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:  для ведення  особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

 На замовлення зацікавленої осіби надається дозвіл на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею 

у власність, згідно ст.ст.12,35,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.ст. 

25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Жмурій М.П....)» для затвердження міською 

радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільна від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 



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

 

 

 
 

                                                                                                                                   проєкт 

Від ___ _______2021 року                                                                 № _______ 

м. Бурштин        

                                                                   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого  

селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадянка Серебринська М.М. ) 

 

          Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Серебринської Марії  

Михайлівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність, довідка від 14.09.2021 № 706/С 2021, , видану Сарниківським 

старостинським округом відповідно до ст.ст. 12,22,107,116,118,121,122 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Серебринській Марії Михайлівнині виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Діброва, урочище Лупана  0,31га,   з передачею у власність.  

          7.  Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію 

подати на розгляд та затвердження  міської ради. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

 9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Від ____ ________2021 року                                                                            №________ 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(громадян Муховський І.О.) 

 

            Розглянувши подані до міської ради заяву громадянина Муховського Івана Осиповича,  

та додану  технічну  документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної  ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадяну Муховському Івану Осиповичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в 

с.Насташине, площею 0,7757 га з передачею у приватну власність. .  

        2. Пеpедати громадянину  Муховському Івану Осиповичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621285700:02:001:0716) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва(КВЦПЗ 01.01) в с.Насташине, площею 0,7757 га.   

       3.Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

        10. 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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (пай) з передачею у приватну власність 

(громадянина Муховського І.О.)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр. Муховського І.О. 

Клопотання:  від 09.09.2021р. №681/ГМ2021  
Кадастровий номер:  2621285700:02:001:0716 
Місце розташування (адреса): с.Насташине 
Площа:0,7757га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  (пай) 

з передачею у приватну власність (КВЦПЗ 01.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки,  в натурі згідно 

ст.ст.12,40,79-1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним 

відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (пай) з передачею у приватну власність 

(громадянину Муховському  І.О) » для затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 



землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
7. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 
Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянки Дронишинець  Г.Я..)  

 

          Розглянувши заяву громадянки Дронишинець Галини Ярославівни, та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 

        1. Затвердити громадянці Дронишинець Галині Ярославівні  технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Бовшів по вул.Заводська,18, 

площею 0,2500га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянці Дронишинець Галині Ярославівні безоплатно у 

власність земельну дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0885) для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в с.Бовшів  по вул.Заводська,18, площею 0,2500 

га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Дронишинець Г.Я.)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр. Дронишинець Г.Я. 

Клопотання:  від 13.09.2021р. №695/Д.2021  
Кадастровий номер:  2621280601:01:001:0885 
Місце розташування (адреса): с.Бовшів  по вул. Заводська,18 
Площа:0,2500га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка ДронишинецьГ.Я.) » для 

затвердження міською радою. 

9. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

10. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 



Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
12. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
13. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 
Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянки Підхомна І.М..)  

 

          Розглянувши заяву громадянки Підхомної Ірини Михайлівни та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 

        1. Затвердити громадянці Підхомній Ірині Михайлівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Коростовичі по вул.Б.Хмельницького ,49, 

площею 0,2500га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянці Підхомній Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621284501:01:001:0390) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в с.Коростовичі по вул.Б.Хмельницького,49, площею 0,2500 

га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 



 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Підхомна І.М..)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр. Підхомна І.М.. 

Клопотання:  від 23.09.2021р. №742/П.2021  
Кадастровий номер:  2621284501 :01:001:0390 
Місце розташування (адреса): с.Коростовичі по вул. Б..Хмельницького ,49 
Площа:0,2500га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Підхомна І.М.) для 

затвердження міською радою. 

14. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

15. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 



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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
17. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
18. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 
Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянки Підхомна І.М..)  

 

          Розглянувши заяву громадянки Підхомної Ірини Михайлівни та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 

        1. Затвердити громадянці Підхомній Ірині Михайлівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Коростовичі по вул.Б.Хмельницького ,49, 

площею 0,2500га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянці Підхомній Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621284501:01:001:0390) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в с.Коростовичі по вул.Б.Хмельницького,49, площею 0,2500 

га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 



Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Підхомна І.М..)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр. Підхомна І.М.. 

Клопотання:  від 23.09.2021р. №742/П.2021  
Кадастровий номер:  2621284501 :01:001:0390 
Місце розташування (адреса): с.Коростовичі по вул. Б..Хмельницького ,49 
Площа:0,2500га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Підхомна І.М.) для 

затвердження міською радою. 

19. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

20. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 



Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
22. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
23. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 
Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянки Гайдаш Л.К.)  

 

          Розглянувши заяву громадянки Гайдаш Лідії Корніївни, та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 

        1. Затвердити громадянці Гайдаш Лідії Корніївні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м.Бурштин по вул. Нова,26, площею 

0,1000га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянці Гайдаш Лідії Корніївні  безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621210300:01:004:0457) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в м.Бурштин  по вул.Нова,26, площею 0,1000 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  



обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Гайдаш Лідія Корніївна.)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр. Гайдаш Л.К.. 

Клопотання:  від 09.09.2021р. №686/Г.2021  
Кадастровий номер:  2621210300:01:004:0457 
Місце розташування (адреса): м.Бурштин вул.Нова,26 
Площа:0,1000га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Гайдаш Лідія Корніївна) » для 

затвердження міською радою. 

24. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

25. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
27. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
28. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 

Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Лопушинський І.Є.) 

 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина , та поданий до міської 

ради проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, з передачею у приватну власність відповідно до 

ст.ст.12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись 

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

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

міська рада 

вирішила: 

 

        1.  Затвердити громадянину Лопушинському Івану Євгеновичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Заперелісок, площею 2,000 га,(КВЦПЗ-01.03) 

з передачею у приватну власність. 

         1.1. Передати у власність громадянину Лопушинському Івану Євгеновичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 2621284501:01:001:0389) для ведення 

особистого селянського господарства в с.Коростовичі, урочище Заперелісок, площею 

0,2000 га.  

         2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Лопушинський І.Є..) 

1.Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Лопушинський І.Є... 

 Клопотання: від 13.09.2021 №697/Л.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621284501:01:001:0389 

Місце розташування (адреса): с.Коростовичі, урочище Заперелісок 

Площа: 2,000 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 



передачею у приватну власність (громадянин Лопушинський І.Є.)» для затвердження 

міською радою. 

29. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
31. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
32. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Білоголовський О.І.) 

 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина  Білоголовського 

Олександра Івановича, та поданий до міської ради проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, з 

передачею у приватну власність відповідно до ст.ст.12,22,79-

1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», міська рада 

вирішила: 

 

        1.  Затвердити громадянину Білоголовському Олександру Івановичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів , вул.Привокзальна, площею 0,1000 га,(КВЦПЗ-01.03) з 

передачею у приватну власність. 

         1.1. Передати у власність громадянину Білоговському Олександру Івановичу  

земельну ділянку (кадастровий номер 2621282001:04:001:0006) для ведення 

особистого селянського господарства  Дем’яніві, вул.Привокзальна, площею 0,1000 

га.  

         2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Білоголовський О.І..) 

1.Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Білоголовський О.І.... 

 Клопотання: від 13.09.2021 №735/Л.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621282001:04:001:0006 

Місце розташування (адреса): сДем’янів, вул.Привокзальна 

Площа: 0,1000 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Білоговський О.І..)» для затвердження 

міською радою. 



33. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
35. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
36. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Білоголовський О.І.) 

 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина  Білоголовського 

Олександра Івановича, та поданий до міської ради проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, з 

передачею у приватну власність відповідно до ст.ст.12,22,79-

1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», міська рада 

вирішила: 

 

        1.  Затвердити громадянину Білоголовському Олександру Івановичу проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів , урочище «Коло Кліща», площею 0,3000 га,(КВЦПЗ-01.03) 

з передачею у приватну власність. 

         1.1. Передати у власність громадянину Білоговському Олександру Івановичу  

земельну ділянку (кадастровий номер 2621282001:01:001:1653) для ведення 

особистого селянського господарства  Дем’яніві, урочище «Коло Кліща» площею 

0,3000 га.  

         2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Білоголовський О.І..) 

1.Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Білоголовський О.І.... 

 Клопотання: від 22.09.2021 №734/Б.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621282001:01:001:1653 

Місце розташування (адреса): сДем’янів, урочище «Коло Кліща» 

Площа: 0,1000 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Білоговський О.І..)» для затвердження 

міською радою. 

37. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 



кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
39. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
40. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Курган Р.В.) 

 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина Кургана Петра 

Васильовича , та поданий до міської ради проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, з передачею у 

приватну власність відповідно до ст.ст.12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 

Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве 

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

«Про державну реєстрацію речових прав», міська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити громадянину Кургану Роману Васильовичу проєкт землеустрою    

щодо відведення земельної ділянки громадянці  для ведення особистого 



селянського господарства в с.Коростовичі, урочище Заперелісок, площею 0,50 

га,(КВЦПЗ-01.03) з передачею у приватну власність. 

1.1. Передати у власність громадянину Кургану Роману Васильовичу земельну    

ділянку (кадастровий номер 2621284501:01:001:0388) для ведення особистого 

селянського господарства в с.Коростовичі, урочище Заперелісок, площею 0,5000 

га.  

2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому    

законодавством порядку. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянинКурган Р.В...) 

1.Фізична особа: 

П.І.П.:Курган Р.В.... 

 Клопотання: від 09.09.2021 №687/К.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621284501:01:001:0388 

Місце розташування (адреса): с.Коростовичі, урочище Заперелісок 

Площа 0,50га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Курган Р.В.)» для затвердження 

міською радою. 

41. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
43. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
44. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянці  Ющенко О. Р.) 



 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина , та поданий до міської 

ради проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, з передачею у приватну власність відповідно до 

ст.ст.12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись 

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

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

міська рада 

вирішила: 

 

        1.  Затвердити громадянці Ющенко Олександрі Романівні проєкт землеустрою 

щодо відведення земельної ділянк  для ведення особистого селянського господарства 

в с.Дем’янів, вул.Переїзд, площею 0,2780 га,(КВЦПЗ-01.03) з передачею у приватну 

власність. 

         1.1. Передати у власність громадянці Ющенко Олександрі Романівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 2621282001:03:001:0023) для ведення особистого 

селянського господарства в с.Дем’янів   вул.Переїзд, площею 0,2780 га.  

         2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  



Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Ющенко О.Р.) 

1.Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Ющенко О.Р.. 

 Клопотання: від 13.09.2021 №691/Ю.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621282001:03:001:0023 

Місце розташування (адреса): с.Дем’янів, вулиця Переїзд 

Площа: 0,2780 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянці Ющенко О.Р.)» для затвердження 

міською радою. 

45. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
47. Фінансово-економічне обґрунтування. 



Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
48. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Мартинів Г.Д.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Мартинів Галини Дмитрівни., 

та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянці Мартинів Галині Дмитрівні   технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Бовшів, урочище 

«Винна», площею 0,1000га з передачею у приватну власність.  

        1.1. Пеpедати громадянці  Мартинів Галині Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0887) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Бовшів, урочище «Винна», 

площею 0,1000 га. 



         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  



(гр.Мартинів Г.Д..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр. Мартинів Г.Д..  

Клопотання: від 13.09.2021 №693/М.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621280601:01:001:0887,  

Місце розташування (адреса): с.Бовшів, урочище Винна,  

Площа :  0,1000 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Мартинів Г.Д.» для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Макар  І.Г.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Макара Ігора Григоровича ., та 

додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства, 

відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянину Макару Ігору Григоровичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Дем’янів, урочище 

«Бродська долина», площею 0,1026 га з передачею у приватну власність.  

        1.1. Пеpедати громадянину Макару Ігору Григоровичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621282001:01:001:1655) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Дем’янів, урочище 

«Бродська долина», площею 0,1026га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Макар І.Г.) 

1. Фізична особа: 



П.І.П.: гр. Макар І.Г..  

Клопотання: від 22.09. №737/М.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621282001:01:001:1655,  

Місце розташування (адреса): с.Дем’янів, урочище «Бродська долина»,  

Площа :  0,1026 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Макар І.Г.) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(громадянин Макар  І.Г.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Макара Ігора Григоровича ., та 

додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства, 

відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянину Макару Ігору Григоровичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Дем’янів, урочище 

«Озірець», площею 0,1751 га з передачею у приватну власність.  

        1.1. Пеpедати громадянину Макару Ігору Григоровичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621282001:01:001:1644) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Дем’янів, урочище 

«Озірець», площею 0,1751га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Макар І.Г.) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр. Макар І.Г..  

Клопотання: від 22.09. №736/М.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621282001:01:001:1644,  

Місце розташування (адреса): с.Дем’янів, урочище «Озірець»,  

Площа :  0,1751 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Макар І.Г.) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 



в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Мартинів Г.Д.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Мартинів Галини Дмитрівни., 

та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянці Мартинів Галині Дмитрівні   технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Бовшів, урочище 

«Чорний хрест», площею 0,1500га з передачею у приватну власність.  

        1.1. Пеpедати громадянці  Мартинів Галині Дмитрівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0882) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Бовшів, урочище «Чорний 

хрест», площею 0,1500 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 



 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Мартинів Г.Д..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр. Мартинів Г.Д..  

Клопотання: від 13.09.2021 №692/М.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621280601:01:001:0887,  

Місце розташування (адреса): с.Бовшів, урочище «Чорний хрест»,  

Площа :  0,1500 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Мартинів Г.Д.» для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 



Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянки Ющенко О.Р.)  

 

          Розглянувши заяву громадянки Ющенко Олександри Романівни, та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 



        1. Затвердити громадянці Ющенко Олександрі Романівні технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Дем’янів по вул.Переїзд,17, площею 

0,2500га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянці Ющенко Олександрі  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621282001:03:001:0022) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в с.Дем’янів  по вул.Переїзд,17, площею 0,2500 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Ющенко О.Р.)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр.Ющенко О.Р.. 



Клопотання:  від 13.09.2021р. №690/Ю.2021  
Кадастровий номер:  2621282001:03:001:0022 
Місце розташування (адреса): с.Дем’янів по вул.Переїзд,17 
Площа:0,2500га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка  Ющенко О.Р..) » для 

затвердження міською радою. 

49. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

50. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
52. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
53. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 

Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проєкт 

 

Від ___ ____________2021року                                                                    № _______ 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж  земельної 

ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель  

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність  

(громадянин Макар І.Г.)  

 

          Розглянувши заяву громадянина Макара Ігора Григоровича, та додану технічну  

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з передачею у приватну 

власність, відповідно до ст.ст.12,40,79-1,81,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу 

України, керуючись ст.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»,  міська рада  
 

вирішила: 

 



        1. Затвердити громадянину Макару Ігору Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.Дем’янів по вул.Приміська 24, площею 

0,1437 га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянину Макару Ігору Григоровичу  безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621282001:01:001:1659) для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (КВЦПЗ 02.01) в с.Дем’янів  по вул.Приміська,24, площею 0,1437га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор проекту             ___ _____ 2021р.                         _____________     В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.         ______________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.             ______________    І.Драгун 

   

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                        ______________    

М.Михайлишин 

  

Секретар ради  ____ _____2021р.                                  ______________    Р.Іванюк                 

    

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Макар І.Г.)  

 

2. Відомості про земельну ділянку: 

П.І.П.: гр.Макар І.Г... 



Клопотання:  від 22.09.2021р. №738/М.2021  
Кадастровий номер:  2621282001:01:001:1659 
Місце розташування (адреса): с.Дем’янів по вул.Приміська,24 
Площа:0,1437га. 
Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність) 
Вид використання:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну 

власність (КВЦПЗ 02.01) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої  особи затверджується технічна документація із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, згідно ст.ст.12,40,79-

1,81,87,107,120,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-екологічним відділом 

виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено проєкт рішення «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка  Макар І.Г..) » для 

затвердження міською радою. 

54. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

55. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: забудована (житловий будинок) 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі житлової та громадської забудови  
Правовий режим земельної ділянки: не визначено. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входять до зеленої зони. 

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
57. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
58. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
Підготовив: 
 

Начальник земельно-екологічного відділу                                      В.М 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
проєкт 

                                                                                                                                          

                                                                                                

Від ___ _______2021року                                                                             № ______ 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадянці Лесюк І.В.) 

 

 Розглянувши  подану до міської ради заяву громадянина , та поданий до міської 

ради проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства, з передачею у приватну власність відповідно до 

ст.ст.12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись 

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

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

міська рада 

вирішила: 

 

        1.  Затвердити громадянці Лесюк Ірині Володимирівні  проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянк  для ведення особистого селянського господарства в 

с.Старий Мартинів, урочище «Паша», площею 0,3900га,(КВЦПЗ-01.03) з передачею у 

приватну власність. 

         1.1. Передати у власність громадянці Лесюк Ірині  Володимирівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 2621286601:01:001:0359) для ведення особистого 

селянського господарства в с.Старий Мартинів  урочище «Паша», площею 0,3900 га.  



         2.Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Бурштинської міської ради від  ___ _________2021 №_____ 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Лесюк І.В..) 



1.Фізична особа: 

П.І.П.: грЛесюк І.В... 

 Клопотання: від 14.09.2021 №702/Л.2021   

Рішення про надання дозволу від _____-_____ № _____-____на проектування 

2.Відомості про земельну ділянку 

Кадастрові № 2621286601:01:001:0359 

Місце розташування (адреса): с.Старий Мартинів урочище «Паша» 

Площа: 0,3900 га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у власність). 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяву зацікавленої особи  затверджується проєк землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства згідно до  ст. ст. 

12,22,79-1,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

земельно-екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради 

розроблено проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянці Лесюк І.В..)» для затвердження міською 

радою. 

59. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ):  

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення згідно 

генерального плану (код ц.в. 01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні:  

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування  

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 
61. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 
Нормативна грошова оцінка від 2010 року. 
62. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане: 
- реалізація зацікавленою особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
Підготовив: 
Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.Копаниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І. 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадяниина Горбатого Романа 

Івановича., та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 



 

        1. Затвердити громадянянину Горбатому Роману Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 

Задністрянське, урочище «За штрикою», площею 0,1408га з передачею у приватну 

власність.  

        1.1. Пеpедати громадяняну Горбатому Роману Івановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621283201:01:001:0753) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Задністрянське, урочище «За 

штрикою», площею 0,1408 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Горбатий Р.І...  

Клопотання: від 14 09.2021 №704/Г.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621283201:01:001:0753,  

Місце розташування (адреса): с.Задністрянське, урочище «За штрикою»,  

Площа :  0,1408 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 



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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Горбатого Романа Івановича., 

та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянянину Горбатому Роману Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 

Задністрянське, урочище «За штрикою», площею 0,1500га з передачею у приватну 

власність.  



        1.1. Пеpедати громадяняну Горбатому Роману Івановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621283201:01:001:0749) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Задністрянське, урочище «За 

штрикою», площею 0,1500 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 



до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Горбатий Р.І...  

Клопотання: від 14 09.2021 №703/Г.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621283201:01:001:0749,  

Місце розташування (адреса): с.Задністрянське, урочище «За штрикою»,  

Площа :  0,1500 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянину Горбатого Романа Івановича., 

та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 



        1. Затвердити громадянянину Горбатому Роману Івановичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. 

Задністрянське, урочище «За штрикою», площею 0,1500га з передачею у приватну 

власність.  

        1.1. Пеpедати громадяняну Горбатому Роману Івановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621283201:01:001:0749) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Задністрянське, урочище «За 

штрикою», площею 0,1500 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Горбатий Р.І...  

Клопотання: від 14 09.2021 №703/Г.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621283201:01:001:0749,  

Місце розташування (адреса): с.Задністрянське, урочище «За штрикою»,  

Площа :  0,1500 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Горбатий Р.І..) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 



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

 

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

 

 

 

 

 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Процишин З.О.) 

 

             Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Процишин Зоряни Олексіївни., 

та додану технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського 

господарства, відповідно до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186  Земельного 

кодексу України, керуючись ст.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» 
 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянці Процишин Зоряні Олексіївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Слобода, урочище 

«Шинкарська», площею 0,4700га з передачею у приватну власність.  

        1.1. Пеpедати громадянці Процишин Зоряні Олексіївні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2621286003:02:001:0367) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с. Слобода, урочище 

«Шинкарська», площею 0,4700 га. 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

         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. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту   ___ ___________ 2021р.                      _______________   В. Копаниця 

  

Начальник загального відділу ___ __________2021р.   ______________  М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___   _________2021р.     ______________    І.Драгун 

  

Юридичний відділ  __ __________2021р.                      _____________  М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ___ __________2021р.                            _____________   Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _______ 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Процишин З.О..) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр.Процишин З.О....  

Клопотання: від 14 09.2021 №701/П.2021 

Рішення про надання дозволу на проектування від _______ № __________  

2. Відомості про земельну ділянку                                                                                                                                                                       
Кадастровий  номер:    2621286003:02:001:0367,  

Місце розташування (адреса): с.Слобода, урочище «Шинкарська»,  

Площа :  0,47 00 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення у приватну власність. 

Вид використання:  для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 

01.03) 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На заяви зацікавленої особи затверджується технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, згідно до ст.ст.12,22,79-

1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державний 

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 



проєкт рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність  

(гр.Процишин З.О. .) для розгляду та затвердження міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: землі сільськогосподарського призначення (КВЦПЗ 

01.03) 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельні ділянки не входить до зеленої зони   

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

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

Нормативна грошова оцінка проводилась у 2010 році. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


