
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                

Від    04 березня   2016 року                                                                             № 25/07 - 16 

м. Бурштин 

 
Про надання дозволу на складання проекту 

 відведення земельних ділянок під будівництво 

 та обслуговування індивідуальних авто 

 гаражів,особистого селянського господарства, 

 будівництва та обслуговування житлового  

 будинку господарських будівель та 

 споруд з передачею у власність  

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Марусячин Т.В.,Цвик А.О.,                    

Якимів М.Я., Курач Р.П., Головінська Є.Р., про надання дозволу на складання проекту відведення 

земельної ділянки з передачею у власність, керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121 Земельного 

Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  

рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада      
                               

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Марусячин Тарасу Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Вигівка  по вул. Польова 39, площею 0,2500 га з передачею 

у власність. 

2. Дати дозвіл Марусячин Тарасу Васильовичу  на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка  по 

вул. Польова , площею 0,4500 га з передачею у власність. 

3. Дати дозвіл Цвик Альоні Олегівні  на складання проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин  по вул. Над 

рудкою , площею 0,1200 га з передачею у власність. 

4. Дати дозвіл Якимів Михайлу Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального авто гаража в м. Бурштин 

урочище  «Глинище»  №  626, площею 0,0021 га з передачею у власність. 

5. Дати дозвіл Курач Ришарду Павловичу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального авто гаража в м. Бурштин 

по вул. Шухевича  № 416, площею 0,0022 га з передачею у власність. 

6. Дати дозвіл Головінській Євгенії Ришардівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального авто гаража в 

м. Бурштин по вул. Шухевича  №  7а, площею 0,0030 га з передачею у власність. 



7. Розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

присвоєнням  кадастрових  номерів подати у встановленому порядку на затвердження чергової 

сесії міської ради.   

8. 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 

 


