
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 08 грудня 2022 року                                                                                               № 43/40-22 
м. Бурштин 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки 2 Державному 

пожежно-рятувальному загону Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

в Івано-Франківській області, урочище «Касова гора», 

с. Бовшів Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 
 
 

Розглянувши клопотання 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій  в Івано-Франківській 
області, додану технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки в с. Бовшів, урочище «Касова гора» Бурштинської міської територіальної громади 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (до об’єднання Бовшівська 
сільська рада Галицького району), у відповідності до Конституції України, Земельного 

кодексу України, Податкового кодексу України, пункту 6 розділу ІІ Прикінцеві та 
перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», ст.ст.25,26 

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

вирішила: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки 2 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій  в Івано-Франківській області, с. Бовшів, 
урочище «Касова гора», Бурштинської міської територіальної громади Івано-
Франківського району Івано-Франківської області, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (КВЦЗП 07.01), площею 0,2100 га, кадастровий номер 
2621280601:01:001:1014. 

2. Рекомендувати 2 Державному пожежно-рятувальному загону Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській 
області звернутись в Івано-Франківську районну державну адміністрацію з клопотанням 

про передачу у постійне користування земельної ділянки з кадастровим номером 
2621280601:01:001:1014, загальною площею 0,2100 га в с. Бовшів, урочище «Касова гора», 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-
Франківської області, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного 
призначення (КВЦЗП 07.01). 



3. Рішення Бурштинської міської ради від 30 вересня 2022 року № 25/38-22 «Про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки та надання в постійне користування 2 Державному пожежно-рятувальному загону 

Головного управління УДСНС в Івано-Франківській області земельної ділянки площею 
0,2100 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, за 

межами населеного пункту с. Бовшів урочище «Касова гора» Бурштинської міської 
територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області» визнати 
таким, що втратило чинність. 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-
екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

5. 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 


