
    

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 08.квітня  2015 р.                                                                  №  17/53-15 

м.Бурштин 

 

Про надання дозволу  виконавчому комітету міської ради 

на виготовлення проектів детального планування на 

земельних ділянках, які внесені в перелік, що підлягають продажу 

 на земельних торгах  з  аукціону 

 

        Розглянувши схеми земельних ділянок в м. Бурштин  земельна ділянка по вул. С. 

Бандери пл. 0,1227 га;земельна ділянка по вул. Шухевича, пл. 0, 0060 га; земельна 

ділянка по вул. С. Стрільців,  пл. 0, 0115 га; земельна ділянка по вул. Коновальця, пл. 0, 

3461 га; земельна ділянка по вул. Коновальця, пл. 0, 5056  га; земельна ділянка по вул. 

Коновальця, пл. 0, 2717  га; земельна ділянка по вул. Шухевича, пл. 0, 0150 га, земельна 

ділянка по вул. С.Бандери, б/н пл 0,0126 га,  які внесені в перелік, що  підлягають 

продажу  на земельних торгах  з аукціону, на виконання вимог  Постанови Кабінету 

Міністрів України № 805 від 02.09.2010 р.  «Про порядок продажу земельних ділянок не 

сільськогосподарського призначення на земельних торгах»:, керуючись Законом України 

«про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

архітектури і будівництва  міська рада  

 

                                                      вирішила: 

 

   1. Надати дозвіл виконкому міської ради на виготовлення проектів детального 

планування на земельних ділянках,  які внесені в перелік, що підлягають продажу на 

земельних торгах з аукціонів, а саме : 

- земельна ділянка по вул. С. Бандери пл. 0,1227 га; 

- земельна ділянка по вул. Шухевича, пл. 0, 0060 га; 

- земельна ділянка по вул. С. Стрільців,  пл. 0, 0115 га; 

- земельна ділянка по вул. Коновальця, пл. 0, 3461 га; 

- земельна ділянка по вул. Коновальця, пл. 0, 5056  га; 

- земельна ділянка по вул. Коновальця, пл. 0, 2717  га; 

- земельна ділянка по вул. Шухевича, пл. 0, 0150 га; 

- земельна ділянка по вул. С.Бандери, б/н пл 0,0126 га,  
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на голову земельної комісії                       

М. Волочія,  голову комісії з питань будівництва та ЖКГ І.Карвацького, заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

Міський голова                                                          П. Курляк 

 

 



 

 

 


