
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  27 грудня  2016 року                                                                                             № 48/21-16 

м. Бурштин 

 

Про внесення зміни в пункт 26 рішення міської ради 

від 27.10.2016 № 11/19-16 «Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність  

із земель запасу міської ради» 
 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Ковальчука Ігоря Ігоровича, 

про внесення змін в п.26 рішення міської ради від 27.10.2016 № 11/19-16 «Про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  з передачею у власність із земель запасу міської ради», у зв’язку із 

технічною помилкою (не правильне ім’я та по батькові), відповідно до ст.ст. 

12,40,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії 

земельної та з питань екології, міська рада       

вирішила: 

 

1. Внести зміни в пункт п.26 рішення міської ради від 27.10.2016 № 11/19-16 «Про 

надання дозволу Ковальчук Ростиславу Богдановичу  на складання проекту відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштині по вул. Квіткова 75, площею 0,0900 

га з передачею у власність із земель запасу міської ради, та викласти його в такій редакції:  

- Дати дозвіл Ковальчуку Ігорю Ігоровичу на складання проекту відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштині по вул. Квіткова 75, площею 0,0900 га з 

передачею у власність із земель запасу  міської ради. 

2. Розроблений та погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

присвоєнням кадастрового номеру подати у встановленому порядку на затвердження 

чергової сесії міської ради.  

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

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

 

 
 

Міський  голова                                                 Роксолана Джура 


