
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                      

Від 28 лютого 2017 року                                                                                        № 14/24-17 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража 

з передачею у власність 

 

          Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Копяк В.А., Грицай О.Б., 

Коробчука В.І., Іваницької С.І. про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність, відповідно 

до ст. ст. 12,116,118,120,121 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 Копяк Володимиру Андрійовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин  урочище «Глинище» 

№ 289 площею 0,0025 га, з передачею у власність. 

2. Дати дозвіл Грицай Ользі Богданівні (згідно Договору дарування гаража від 30.09.2016 

НВА 450941) на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража в м. Бурштин по вулиці Шухевича № 246  площею 0,0024 га, (кад. 

номер 2621210300:01:001:0814) з передачею у власність. 

3. Дати дозвіл Коробчуку Віталію Івановичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин  вул. Шухевича № 153 

площею 0,0026 га, з передачею у власність. 

4. Дати дозвіл Іваницькій Світлані Іванівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин  вул. Шухевича № 406 

площею 0,0021 га, з передачею у власність. 

5. Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію передати на 

розгляд сесії міської ради. 

6. 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  


