
                                                                                                 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ        
                                                                                   

Від 04 лютого 2022 року                                                                                              № 42/26-22   

м.Бурштин 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність в селі 
Юнашків Бурштинської територіальної громади 

(громадянин Кліщ Сергій Степанович) 
 

Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Кліща Сергія Степановича, 
про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в селі Юнашків Бурштинської міської ради, 
керуючись статтями 12, 81, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, ст. 26 п. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України 
«Про землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр» та інших 
нормативно-правових актів, взявши до уваги рішення Рогатинського районного суду Івано-

Франківської області від 01 листопада 2021 року справа №349/1108/21 провадження 
№2/349/444/21, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища та благоустрою, міська рада         

 

вирішила: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення громадянину Кліщу Сергію Степановичу для ведення 
особистого селянського господарства в селі Юнашків Бурштинської  територіальної 
громади загальною площею 2,0000 га, з передачею у приватну власність. 

1.1. Передати у власність громадянину Кліщу Сергію Степановичу земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення (кадастровий номер 2624487501:01:002:0318) 

загальною площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства в селі 
Юнашків Бурштинської міської територіальної громади. 

2. Громадянину Кліщу Сергію Степановичу зареєструвати речове право на дану 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

3. Зобов’язати громадянина Кліща Сергія Степановича виконувати обов’язки 
власників даних земельних ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

4. Внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, 
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів та 
заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

        Секретар ради                                                                                      Роман ІВАНЮК 


