
                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 проект                                                                   

від 26.0. 2016 року                                                                                      № 314 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для будівництва  та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у власність  

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Пілки О.Я., Лужної О.Г., 

Шемелько Л.Й., Прус М.С., про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з передачею у власність, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 

120, 121 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   
                                  

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Пілці Ользі Ярославівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Бурштин  по вул. Сагайдачного,19 а, площею 0,0700 

га з передачею у власність. 

2. Дати дозвіл Лужній Ользі Григорівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Бурштин  по вул. Миколайчука 50, площею 0,0945 га 

з передачею у власність. 

3. Дати дозвіл Шемелько Любомиру Йосифовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Вигівка  по вул. Перемоги 31а , площею 

0,1200 га з передачею у власність. 

4. Дати дозвіл Прус Марії Степанівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд в м. Бурштин  по вул. Франка,56 площею 0,1000 га з передачею у 

власність. 

5. Розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку на затвердження 

чергової сесії міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

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

                 

                   

Міський  голова                                                 Роксолана Джура 

 

 

 

 
Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Гулик 

 

 Юридичний відділ                                     _____________________________   ___________ 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.Копаниця        


