
проект 

                                                                                                  №  207 

від 19 квітня  2016 р.                                                                                                    

м. Бурштин                                                                                              

 

Про розгляд заяви жителів  

вул. Вітовського та вул. Хмельницького 

м. Бурштин 

 

 

Розглянувши подану до міської ради заяву жителів вул. Вітовського та вул. 

Хмельницького про надання земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Вітовського у власне 

користування жителів, керуючись Земельним Кодексом України, Законом України «Про 

планування та забудову територій», Законом України «Про державний контроль за 

використанням та  охороною  земель», Законом України «Про благоустрій населених 

пунктів», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон 

України «Про Землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

                                                           вирішила: 
 

1.Відмовити жителям вул. Вітовського і вул. Хмельницького в виділенні земельних ділянок, 

що по вул. Вітовського, у власне користування. 

2.Дану земельну ділянку залишити в землях запасу міської ради. 

3.Зобовязати  жителів  вул. Вітовського і вул. Хмельницького (власників домоволодінь) в 

місячний термін з дня прийняття рішення привести прилеглу територію в належний 

санітарний стан. Зокрема, провести прибирання прилеглих території, їх розчищення від 

сміття, побутових відходів та будівельних матеріалів, і надалі утримувати дану територію в 

належному санітарному стані. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови                    

В. Гулика та голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 

 

 

Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 

 
 

Начальник юридичного відділу  _____________  В. Данилюк   

 

Головний спеціаліст  

земельно-екологічного відділу     _________________  О.Драгун                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 
 

04.04.2016 р.                                                                                                                      м. Бурштин 

 

 

                         
Комісії в складі: голови депутатської комісії земельної та з питань екології Карвацького 

І.З., депутата міської ради Драбчука О.Т., депутата міської ради Івасюк Л.Р, депутата міської 

ради Тимошик М.Г., головного спеціаліста земельно-екологічного відділу Драгун О.І., 

завідувача сектору містобудування та архітектури  Білоокої Т.І., з виїздом на місце, провела 

обстеження земельної ділянки по вул. Вітовського в м. Бурштині. 

Згідно поданої заяви жителями вул. Вітовського і вул. Хмельницького від 09.03.2016 р. 

№ Ко-207, останні просять направити комісію для проведення обстеження та вирішення 

питання щодо надання земельної ділянки, яка знаходиться під зеленими (плодовими) 

насадженнями по вул. Вітовського, у власне користування. 

Комісія, бувши на місці даного числа обстежила земельну ділянку по вул. Вітовського і 

вул. Хмельницького. Встановлено, що земельна ділянка по вул. Вітовського розміщена 

вздовж проїзної дороги з однієї сторони та межує з власними земельними ділянка мешканців 

вул. Хмельницького. Земельна ділянка перебуває в землях запасу міської ради. На ній 

ростуть плодові дерева. Значна частина захаращена побутовим та будівельним сміттям. 

Враховуючи викладене, комісія рекомендує залишити дану земельну ділянку в землях 

запасу міської ради. Зобов’язати жителів вул. Вітовського і вул. Хмельницького (власників 

домоволодінь) в місячний термін з дня прийняття рішення привести прилеглу територію в 

належний санітарний стан. Зокрема, провести прибирання прилеглих територій, їх 

розчищення від сміття, побутових відходів та будівельних матеріалів, і надалі утримувати 

дану територію в належному санітарному стані. 

Комісія рекомендує даний акт винести на розгляд чергової  сесії міської ради для його 

затвердження. 

         Акт складено в трьох примірниках. 

 

 

                            

Члени комісії :  

 

                               ________________________ Карвацький  І.З.- депутат міської ради 

 

                              _________________________Драбчук О.- депутат  міської ради 

 

                              _________________________Івасюк Л.Р -  депутат міської ради 

 

                              _________________________Тимошик М.Г- депутат міської ради 

                       

                              _________________________Драгун О.І головний спеціаліст земельно- 

                                                                                екологічного відділу    

 

                              _________________________Білоока  Т.І. завідувач сектору                     

                                                                                містобудування та архітектури 


