
                                                                                                                                                    Проект 

  

 

                                                               РІШЕННЯ 

 

Від_____________2015 року                                                                                  №______ 

 

Про  надання дозволу 

на складання проекту  відведення 

земельних  ділянок під будівництво та  

обслуговування індивідуальних авто гаражів  

з передачею у власність із земель запасу міської ради 

 

      Розглянувши подані до міської ради заяви гр. Кравець В.В.,Пуцята С.І.,Проць Є.Р.,Семеген 

М.П.,Трач С.М.,Бойчук У.О.,Філь М.А.,Собчик І.П.,Скірин І.С.,Дронь С.І., про надання дозволу на 

складання проекту відведення земельної ділянки з передачею у власність, керуючись ст. ст. 

12,116,118,120,121,Земельного Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» враховуючи  рекомендації комісії  земельної та з питань екології, міська рада      

                               

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Кравець Василю Володимировичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  

по вул. Юхвітова № 15, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

2. Дати дозвіл Пуцята Степану Івановичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  

по вул. Юхвітова № 14, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

3. Дати дозвіл  Проць Євгену Романовичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин 

по вул. Юхвітова № 13, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

4. Дати дозвіл Семегену Михайлу Петровичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин 

по вул. Юхвітова № 93, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

5. Дати дозвіл Трач Світлані Миколаївні на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин 

по вул. Юхвітова № 20, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. ??? 

6. Дати дозвіл Бойчук Уляні Орестівні на складання проекту землеустрою  відведення земельної 

ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  по вул. 

Юхвітова № 88, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

7. Дати дозвіл Філь Майї Анатолівні на складання проекту землеустрою  відведення земельної 

ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  по вул. 

Шухевича  № 178, площею 0,0031 га з передачею у власність. 

8. Дати дозвіл Собчик Івану Павловичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  

по вул. Шухевича  № 153, площею 0,0036 га з передачею у власність. 

9. Дати дозвіл Скірин Івану Степановичу  на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  

по вул. Шухевича  № 100 а, площею 0,0031 га з передачею у власність. 

10. Дати дозвіл Дронь Степану Івановичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. Бурштин  

по вул. Юхвітова № 89, площею 0,0024 га з передачею у власність земель запасу міської ради. 

11. Розроблені та погоджені проекти відведення землеустрою земельної ділянки із присвоєнням  

кадастрового  номера подати у встановленому порядку на затвердження чергової сесії міської 

ради.   

12. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського голови   В.Гулика 

та голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 

 

                 Міський  голова                                                                                 Р. Джура 

 


