
 

                                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                      

Від 31 березня 2017 року                                                                                    № 27/27-17 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства   

 з передачею у власність 

 

Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Олійника С.О., Полозяк І.Ц.  про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність, відповідно до ст..12,116,118,121 

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. Надати дозвіл громадянину Олійнику Степану Остаповичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка 

урочище «Біля клубу», площею 0,1300 га з передачею у власність. 

2. Надати дозвіл громадянці Полозяк Іванні Целістинівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка по 

вул. Зелена , площею 0,2000 га  з передачею у власність. 

3. Надати дозвіл громадянці Полозяк Іванні Целістинівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка 

урочище « Радеча» , площею 0,1500 га  з передачею у власність. 

4. Надати дозвіл громадянці Полозяк Іванні Целістинівні на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка 

урочище «Біля Франка» , площею 0,1800 га  з передачею у власність. 

5. Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію подати 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 
 

  


