
 

 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                                              

 

Від 26 січня 2018 року                                                                                     № 34/44-18                                   

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

для будівництва та обслуговування індивідуальних  

гаражів з передачею у приватну власність 

(гр. Шемелько О.Б., Пеляк С.В.,Чава В.В. ) 

 

Розглянувши заяви громадян Шемелька О.Б., Пеляк С.В.,Чави В.В., та надані технічні 

документації з землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок  в натурі 

(на місцевості)   відповідно до  ст.ст. 12, 40, 79-1, 107, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 186 

Земельного кодексу України, керуючись ст. 25, 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні", Законом України «Про державний земельний кадастр», Законом 

України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»,   врахувавши рекомендації комісії земельної та з питань 

екології,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити громадянину Шемельку Олегу Богдановичу технічну документацію 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу  в м. Бурштин  по 

вул. Р.Шухевича № 262, площею 0,0025 га, з передачею у приватну власність. 

1.1. Пеpедати громадянину Шемельку Олегу Богдановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кад. номер 2621210300:01:001:0841) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаражу  в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича № 262, площею 0,0025 га. 

2. Затвердити громадянці Пеляк Степанії Володимирівні технічну документацію із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу  в м. Бурштин 

урочище «Глинище» № 59, площею 0,0027 га, з передачею у приватну власність. 

2.1. Пеpедати громадянці Пеляк Степанії Володимирівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кад. номер 2621210300:01:005:0947) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаражу  в м. Бурштин, урочище «Глинище» № 59, площею 0,0027 га. 

3. Затвердити громадянину Чаві Володимиру Володимировичу технічну 

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

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу  в                    



м. Бурштин  по вул. Р.Шухевича № 8А, площею 0,0024 га, з передачею у приватну 

власність. 

3.1. Пеpедати громадянину Чаві Володимиру Володимировичу безоплатно у 

власність земельну дiлянку (кад. номер 2621210300:01:001:0843) для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаражу  в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича № 8А, площею 

0,0024 га. 

4. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

5. 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 
 
 

                 


