
                                                                                                       
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

Від 24 грудня 2021 року                                                                                               № 31/25-21  
м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки за межами 

населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області 
 
 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни  Бурштинської міської територіальної 
громади Івано-Франківської області, керуючись Земельним кодексом України, Законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про державний 

земельний кадастр», «Про охорону земель», «Про топографогеодезичну і картографічну 
діяльність», постановами Кабінету міністрів України №476 від 05.06.2019 «Про проведення 

інвентаризації земель» та №1051 від 17.10.2012 «Про затвердження Порядку ведення 
Державного земельного кадастру», іншими нормативно-правовими актами, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної 
громади Івано-Франківської області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

(КВЦПЗ 11.01), для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки, 
площею 3,8167 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер 2621286600:03:001:1361. 
2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку не сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Різдвяни, Бурштинської міської 

територіальної громади Івано-Франківської області, а саме  на земельну ділянку  з цільовим 
призначенням - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01), 
розташовану за межами населеного пункту села Різдвяни, Бурштинської міської 
територіальної громади Івано-Франківської області, площею 3,8167 га,  кадастровий номер 

2621286600:03:001:1361. 
3. Розробити нормативно грошову оцінку на земельну ділянку розташовану за 

межами населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади 
Івано-Франківської області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

(КВЦПЗ 11.01), для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки, 
площею 3,8167 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення, кадастровий номер 2621286600:03:001:1361. 



4. Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №5213 від 21 
травня 2021 року, виданого Державною службою геології та надр України, міському голові 

Василю Андрієшину у місячний термін укласти Угоду про проведення геологознімальних, 
пошукових та інших розвідувальних робіт з метою геологічного вивчення піщано-гравійної 
сировини, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин 

загальнодержавного значення (Ділянка - Німшин) та передати ТзОВ «ЛОГІСТ-ПОСТАЧ» у 
строкове (на строк дії спеціального дозволу) платне користування під 3 % від нормативної 

грошової оцінки, земельну ділянку комунальної власності, розташовану за межами 
населеного пункту села Різдвяни Бурштинської міської територіальної громади Івано-
Франківської області, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (КВЦПЗ 11.01), 
для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки, площею 3,8167 га, 

категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення, кадастровий номер 2621286600:03:001:1361. 

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. 

 
 
 

       Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 


