
                                                                                                          
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
                                                                                                                                       
Від  15  жовтня 2015 року                                                                  №19.1/62-15 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для будівництва та обслуговування  

жилих будинків, господарських будівель та споруд  

(присадибних ділянок), ведення садівництва, 

будівництва індивідуальних авто гаражів.  

 

 

                    Розглянувши подані до міської ради  заяви громадян м. Бурштина  і  с. Вигівки, 

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12,116,118,121 

Земельного Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України від 01.01.2013 р.», врахувавши рекомендації комісії  земельної та з питань 

екології, міська рада.    

                                                   

                                                                   вирішила: 

 

 1.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибних ділянок), 

ведення садівництва, будівництва індивідуальних авто гаражів, згідно додатку № 1. 

2.Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію передати 

на розгляд сесії міської ради. 

            3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення   покласти на заступника міського 

голови В.Гулика  і  голову комісії земельної  та з питань  екології п. М. Волочія. 

 

 

 

 

Міський голова                                             Петро Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                                      Додаток № 1 

                                                                                                                        до  рішення №19.1/62-15 

                                                                                                                        від 15.10. 2015р. 

                                                                СПИСОК ГРОМАДЯН, 

ЯКИМ  ЗГІДНО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ПЕРЕДАНО У ПРИВАТНУ 

ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ 

 

 
 

 

 

 

№

№ 

пп 

 

 

 

 

 

                        П.І.Б. 

Земельну ділянку передано для: 

Будівництва і 

обслуговування  

житлового             

будинку, 

господарських 

споруд 

/присадибна 

ділянка/ 

Ведення 

особистого 

селянського    

господарства 

Ведення 

садів- 

ництва 

 Будівництва    

індивідуальн. 

 Авто гаражів 

1                              2            3                                                          4       5         6 

1. Кузь Михайло 

Богданович 

   вул. Шух. №7,  

0,0025га 

2. Бачкура Володимир 

Михайлович 

 вул. Полуботка 1, 

0.0800 га 

    

3. Ісманицька Юлія 

Михайлівна 

   ур.Глин.№11б, 

0,0043га 

4. Стельмах Агафія 

Іллівна  

вул. 

Котляревського,21 

0,1000 га 

вул. 

Котляревсь

кого,1 

0,0200 га 

  

5. Деренюк Марія 

Миколаївна 

вул. 

Хмельницького,20 

0,1000 га 

   

6. Гаврилюк Надія 

Іванівна 

вул.  

Над рудкою,14 

0,0800га 

   

7. Адамів Олексій 

Остапович 

вул.  

С.Бандери,12 

0,1000 га. 

   

 
 

 

Начальник земельно-екологічного віддіу                                            В.Копаниця 
 


