
проєкт 

Від 21.02 2023                                                                                                                          № 4958 

м. Бурштин 

 

Про відмову у наданні дозволу  

на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування нежитлової будівлі 

по вулиці Львівська, 78 С в селі Дем’янів 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

(громадянин Табахарнюк Олександр Ярославович) 

 

Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Табахарнюка Олександра 

Ярославовича про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі в селі Дем’янів по вулиці Львівська, 

78 С, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 12, 122, 123, 124, 134 та 185 Земельного Кодексу України, 

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

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Керуючись вимогами статтей 122, 123 та 185 Земельного кодексу України, відмовити 

громадянину Табахарнюку Олександру Ярославовичу у наданні дозволу на виготовлення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової 

будівлі в селі Дем’янів по вулиці Львівська, 78 С, площею 0,2606 га. 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-екологічний 

відділ (Володимир Копаниця). 

3. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Автор проєкту   ___ _____ 2023 р.                              __________________    В. КОПАНИЦЯ 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2023 р.                  ________________    М. ЯЦИК 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2023 р.                    _______________      І. ДРАГУН 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2023 р.                        _____________ М. МИХАЙЛИШИН 

 

Секретар ради  ____ _____2023 р.                                         _________________  Р. ІВАНЮК 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від _____№ ______ 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Львівська, 78 

С в селі Дем’янів Івано-Франківського району Івано-Франківської області (громадянин 

Табахарнюк Олександр Ярославович) 
 

1. Фізична особа: гром. Табахарнюк Олександр Ярославович 

Клопотання: 01.12.2022 року №4410/02-27 

2. Відомості про земельну ділянку: 

Кадастровий № 2621282001:01:001:1493 

Місце розташування (адреса): м. Дем’янів вул. Львівська, 78 С, 

Площа: 0,2606 га (2,6873 га) 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (в оренду) 

Вид використання: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення 

3. Обґрунтування прийняття рішення 

Громадянин Табахарнюк О. Я. звернувся до Бурштинської міської ради із заявою про 

надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці Львівська, 78 С в селі Дем’янів Івано-

Франківського району Івано-Франківської області площею 0,2606 га. До його звернення була 

додана схема поділу земельної ділянки. Під час вивчення документів було встановлено, що 

земельна ділянки про надання дозволу на складання проекту відведення якої звернувся 

громадянин Табахарнюк О. Я., є частиною земельної ділянки площею 2,6873 га, кадастровий 

номер 2621282001:01:001:1493. На вказаній земельній ділянці розташовані об’єкти 

нерухомого майна, належні заявнику, а саме: 

- Будівлі РМЦ з гаражем, загальною площею 8290,2 м2; 

- Склад, загальною площею 1183,0 м2; 

- Нежитлова будівля, загальною площею 1296,2 м2. 

Статтею 14 Конституції України передбачено, що земля є основним національним 

багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. 

Відповідно до загальних положень статті 83 Земельного кодексу України землі, які 

належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною 

власністю. 

При цьому у комунальній власності перебувають: 

а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної 

власності; 

б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого 

майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування. 

Відповідно до статті 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, 

розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого 

майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків 

власник зобов'язаний додержуватися моральних засад суспільства. 

Відповідно до положень статті 80 Земельного кодексу України формування земельних 

ділянок здійснюється, зокрема, шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних 

ділянок. 

Громадянин Табахарнюк О. Я. не звертався до Бурштинської міської ради із заявою про 

надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

площею 2,6873 га, кадастровий номер 2621282001:01:001:1493. 

https://ligazakon.net/document/view/Z960254K?ed=2019_09_03&an=42&_ga=2.243445324.838915243.1655099554-957682996.1653464683
https://ligazakon.net/document/view/T012768?ed=2020_01_16&an=484


Крім того судовими рішеннями у справі №341/1186/20 за позовом прокуратури в 

інтересах Бурштинської міської ради до громадянина Табахарнюка О. Я. про стягнення 

безпідставно набутих коштів встановлено, що Табахарнюк О. Я. використовує усю земельну 

ділянку площею 2,6873 га, про те ухиляється від укладання договору оренди. У зв’язку з чим 

територіальній громаді були спричинені збитки. 

Табахарнюк О. Я. виконав судове рішення в повному обсязі а сплатив усі кошти згідно 

нього. 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 12, 122 – 124, 134 та 185 Земельного Кодексу України, Закону 

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

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного кодексу України та 

інших нормативно-правових актів. Земельно-екологічним відділом Бурштинкської міської 

ради розроблено проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по 

вулиці Львівська, 78 С в селі Дем’янів Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

(громадянин Табахарнюк Олександр Ярославович)» для прийняття міською радою. 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення приведення у відповідність вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів. 

5. Особливі характеристики ділянки 

Наявність на ділянці нежитлової будівлі і споруд: наявні три будівлі 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній 

Містобудівна документація:  

Функціональне призначення: для обслуговування виробничих приміщень, 11.02 Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. 

Розташування в зеленій зоні: земельна ділянка не входить до зеленої зони с. Дем’янів. 

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 2020 року. 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 

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

Підготовив: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                  Володимир КОПАНИЦЯ 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

 


