
 

                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 08 грудня 2022 року                                                                                               № 60/40-22 

м. Бурштин 
 

Про надання дозволу на виготовлення проекту  

землеустрою відведення земельної ділянки  

щодо зміни цільового призначення із земель  

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

в землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних  

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості 
 

 

 Розглянувши подану до Бурштинської міської ради клопотання АТ«ДТЕК 
ЗАХІДЕНЕРГО» про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
землі для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, земельної 

ділянки площею 1,7748 га, кадастровий номер 2621210300:01:002:0565, яка перебуває в 
оренді АТ«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» згідно Договору оренди землі №1675-ЗЄ від 

04.06.2021, строком до 04.06.2031 року, керуючись статтями 12, 20, 122, 123 Земельного 
кодексу України, статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 50 Закону України «Про землеустрій», пунктом 4 статті 24 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про державний 
земельний кадастр» та іншими нормативно-правовими актами, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення із земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в землі для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, земельної ділянки 

площею 1,7748 га, кадастровий номер 2621210300:01:002:0565, яка перебуває в оренді 
АТ«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» згідно Договору оренди землі № 1675-ЗЄ від 04.06.2021.  

2. Розроблений та погоджений проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки площею 1,7748 га, кадастровий номер 
2621210300:01:002:0565 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. 
 

 
 

Міський голова                                                                                      Василь АНДРІЄШИН 


