
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 червня 2017 року                                                                                        № 31/34-17 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення від 22.04.2016 № 52/10-16  

«Про надання дозволу на складання проекту  

відведення земельної ділянки  для будівництво  

та обслуговування індивідуальних авто гаражів,  

особистого-селянського господарства,будівництва  

та обслуговування житлового будинку господарських  

будівель та споруд з передачею у власність» 

 

 

 

       Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Галамаги Л.Ю., щодо внесення 

змін в рішення від 22.04.2016 № 52/10-16 «Про надання дозволу на складання проекту 

відведення земельної ділянки для будівництво та обслуговування індивідуальних авто 

гаражів, особистого-селянського господарства,будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд з передачею у власність», відповідно до              

ст. ст. 12, 35, 22, 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. Внести зміни в п.10,п.11,п.12,п.13 рішення міської ради від 22.04.2016 № 52/10-16 

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

та обслуговування індивідуальних авто гаражів, особистого селянського господарства, 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд з 

передачею у власність», урочищі «Верб’є»,площею 0,1000 га,урочищі «Березники», 

площею 0,2700 га, урочищі «Біля цвинтару», площею 0,1000 га, урочищі «За Орсом », 

площею 0,1400 га та викласти його в такій редакції : 

-  Надати дозвіл Галамазі Лідії Юліанівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в                    

м. Бурштин урочище «Верб’є», площею 0,1220 га з передачею у власність. 

-  Надати дозвіл Галамазі Лідії Юліанівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в                    

м. Бурштин урочище «Березники», площею 0,2717 га з передачею у власність. 

-  Надати дозвіл Галамазі Лідії Юліанівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в                    

м. Бурштин урочище «Біля цвинтару», площею 0,1082 га з передачею у власність. 



 

 

 

-  Надати дозвіл Галамазі Лідії Юліанівні  на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в                    

м. Бурштин урочище «За Орсом», площею 0,1659 га з передачею у власність. 

2. Розроблену та погоджену технічну документацію із землеустрою з присвоєнням  

кадастрового номера подати у встановленому порядку на затвердження чергової сесії 

міської ради.   

 3. 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 
 

  
 


