
 

                                                                                                                            

             проект 
                                                                                                                                                                                              

від  19.04.2019 року                                                                                    № 1592 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі  

(на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів 

з передачею у власність (гр.гр. Гнатюк М.М.,Березовська О.З., 

Горбатий Я.Т.,Горват Л.І.) 

 

Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Гнатюк М.М., Березовської 

О.З, Горбатого Я.Т., Горвата Л.І., про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність, 

відповідно до ст.ст. 12,40,116,107,118,120,121,122 Земельного кодексу України, 

керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 

рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл Гнатюк Марії Миколаївні  на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, площею 0,0027 га, з 

передачею у власність.  

2. Надати дозвіл Березовській Оксані Зіновіївні  на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, площею 

0,0025 га, з передачею у власність.  

3. Надати дозвіл Горбатому Ярославу Теофіловичу  на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин урочище, 

площею 0,0028 га, з передачею у власність.  

4. Надати дозвіл Горвату Любомиру Івановичу  на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, площею 

0,0024 га, з передачею у власність.  

            5. Розроблені та погоджені у встановленому порядку технічні документації 

передати на розгляд  міської ради. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови комісії 

земельної та з питань екології  О.Драбчука і першого заступника міського голови   

В.Гулика. 

 

 

Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 

 

Автор проекту                                                        __________________         В.Копаниця 

  

Перший заступник міського голови                     __________________         В. Гулик 

 

Юридичний відділ                                                  __________________         __________ 

 

Секретар ради                                                         __________________          Б. Рибчук                                                                                                                                                                                                                      

 


