
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 27 серпня 2021 року                                                                                               № 21/18-21   

м. Бурштин 

 

Про визнання такими, що втратили чинність 

рішення Бурштинської міської ради 

 

Керуючись статями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з прийняттям рішень міської ради № 63/12-21 від 27.05.2021 «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення 

інвентаризації земель сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та 

недооблікованими земельними ділянками (не успадкованими земельними ділянками або не 

витребуваними паями) на території населених пунктів Бурштинської міської територіальної 

громади» та № 65/12-21 від 27.05.2021 «Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та недооблікованими 

земельними ділянками (неуспадкованими земельними ділянками або невитребуваними 

паями)за межами населеного пункту села Юнашків», враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада 
  

вирішила: 
 

1. Вважати такими, що втратили чинність наступні рішення Бурштинської міської 

ради: 

- від 05.03.2021 №30-9/21 Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Коростовичі; 

- від 05.03.2021 №32-9/21 Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Озеряни; 

- від 05.03.2021 №33-9/21 Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Юнашків. 

3. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. 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 


