
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 02 лютого 2023 року                                                                                              № 97/43-23 

м. Бурштин 

 

Про відмову ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» в дозволі  

на складання проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га  

для будівництва та обслуговування виробничих приміщень  

в с. Задністрянське, вул. С.Бандери, 1Ж 

 

Розглянувши звернення ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для 

будівництва та обслуговування виробничих приміщень в с. Задністрянське, вул. 

С.Бандери,1Ж, відповідно до ст.ст.12,39,116,118,122,123,124 Земельного кодексу України, 

керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до 

уваги висновок комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування, 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, міська рада  

вирішила: 
 

1. Відмовити ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» в дозволі на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для будівництва та 

обслуговування виробничих приміщень в с. Задністрянське, вул. С.Бандери,1Ж, на підставі ч.3 

ст.123, Земельного кодексу України, так як на графічних матеріалах, наданих до звернення, 

розміщена земельна ділянка площею 0,8288 га, кадастровий номер 2621283201:01:001:0346, на 

якій на праві власності (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1600344726212) ТзОВ 

«Захід-Транс-Сервіс» за вказаною вище адресою має наступне майно: контора загальною 

площею 126,8 кв. метри; КПП загальною площею 90,3 кв. метри; механічна майстерні 

загальною площею 428,3 кв. метри; цегляний склад загальною площею 42,03 кв. метри; склад 

загальною площею 294,6 кв. метри; цегляний гараж загальною площею 489,0 кв. метри. 

2. ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» в місячний термін заключити договір оренди земельної 

ділянки площею 0,8288 га, кадастровий номер 2621283201:01:001:0346, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.  

3. ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» після підписання договору оренди землі, зареєструвати 

речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку, про що 

повідомити земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради. 

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 секретаря міської 

ради Романа Іванюка. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Роман ІВАНЮК 

 


