
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 27 травня 2021 року                                                                                            № 37/12-21 

м. Бурштин 

 

Про прийняття у комунальну власність Бурштинської 

міської територіальної громади земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Тенетники (громадянка Гук М.Ф.) 

 

          Розглянувши  заяву громадянки Гук М.Ф., про добровільну відмову від права власності 

на належну їй земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка розташована за 

межами населеного пункту села  Тенетники  Бурштинської міської територіальної громади, 

відповідно до п.34 частини першої ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст.ст.142,143 Конституції України, ст..12,19,80,131,140,142 Земельного 

кодексу України, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, міська рада 
 

вирішила: 
 

        1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельну ділянку сільськогосподарського призначення кадастровий 

номер 2621287000:03:001:0975, площею 0,0024 га для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03), яка розташована за межами населеного пункту с.Тенетники на 

території Бурштинської міської ради Івано-Франківської області, що належить громадянці 

Гук Марії Франківній  на праві власності. 

        1.2. Укласти угоду з громадянкою Гук Марією Франківною про передачу земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер 2621287000:03:001:0975, 

площею 0,0024 га для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), яка 

розташована за межами населеного пункту с.Тенетники на території Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області до комунальної власності Бурштинської міської ради. 

       1.3. Уповноважити міського голову Анрієшина Василя Михайловича укласти з 

громадянкою Гук Марією Франківною нотаріальну посвідчену угоду про передачу права 

власності на земельну ділянку кадастровий номер 2621287000:03:001:0975, площею 0,0024 га 

для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03), яка розташована за 

межами населеного пункту с.Тенетники на території Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області до комунальної власності Бурштинської міської ради. 

        2. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-екологічний 

відділ (Володимир Копаниця). 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування  території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і заступника 

міського голови Івана Драгуна. 
 

 

    Міський голова                                                                                   Василь Андрієшин 


