
                                                        

                                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 27 травня 2021 року                                                                                         № 76/12-21  

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння  

та випасання худоби із земель сільськогосподарського 

призначення в с.Слобода , комунальної власності 

з передачею в оренду (громадянин Гречух М.І.) 

 

Розглянувши заяву громадянина Гречуха М.І., про надання в користування на праві 

оренди земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби, із земель 

сільськогосподарського призначення в с.Слобода, комунальної власності з передачею в 

оренду, керуючись ст.ст. 25,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 12,22,34,78,79-1,80,83,116,122-126,134 Земельного кодексу України,  

врахувавши рекомендації комісії земельної та з питань екології, враховуючи рекомендації 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

міська рада          

вирішила: 
 

          1. Надати дозвіл Гречуху Михайлу Івановичу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в с.Слобода, площею 2,0000 

га з передачею в оренду.          

          2. Надати дозвіл Гречуху Михайлу Івановичу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в с.Слобода, площею 2,5000 

га з передачею в оренду. 

          3. Надати дозвіл Гречуху Михайлу Івановичу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в с.Слобода, площею 2,0000 

га з передачею в оренду. 

          4. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із присвоєнням кадастрових номерів подати у встановленому порядку до  міської 

ради на затвердження.  

          5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

 6. 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 


