
                                                                                                                                   проект 

від 24.01. 2017 р.                                                                                    № 532 

м. Бурштин 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

з передачею у власність 
 

       Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Литвиняка Д.М.  про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража та відміни пункту 1 рішення міської ради від 29.11.2016 № 13/20-

16 «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність», відповідно до ст.ст. 12,116,118,120,121,122 

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. Дати дозвіл Литвиняк Денису Михайловичу  на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність» в м. Бурштин по вулиці ***********, 

площею 0,0675 га з передачею у приватну власність. 

2. Пункт 1 рішення міської ради від 29.11.2016 № 13/20-16 «Про надання дозволу 

Литвиняк Денису Михайловичу  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність», в м. Бурштин по вулиці 

***********, площею 0,0675 га з передачею у приватну власність вважати таким, що 

втратив чинність. 

3. Розроблену та погоджену  технічну документацію із присвоєнням кадастрового номера 

подати у встановленому порядку на затвердження чергової сесії міської ради.  

4. 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 

 
     

 

 Перший заступник міського голови    _____ ________________     В.Гулик 

 

 Юридичний відділ       _________________________    _______________ 

 

 Начальник земельно-екологічного відділу  ___________________  В.Копаниця 

                                                                                                                                  

 
 


