
                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від   26 серпня  2016 року                                                                                      № 19/16 - 16 

м. Бурштин 

 

Про поставлення на чергу  

для одержання земельних ділянок  

для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  

будівель та споруд (присадибних ділянок) 

 

Розглянувши подані заяви  Козара О.П., Куп‘яка О.Б., Белоусової О.В.,                     

Бендяка А.В.,  Костіва Р.М., Михайлишина В.С., Легкої Л. В., Боднара І.М.,                      

Павлишина Б.І., Шатрова О.В., Штогрина Я.С., Боєчка В.А., Кобеля І.Ю., щодо 

виділення земельних ділянок для будівництва індивідуального житла, відповідно до 

ст.ст. 12, 40, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

вирішила: 

1. Виконавчому комітету міської ради поставити на пільгову чергу громадян для 

одержання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок): 

- Козара Олега Прокопійовича, заява від 22.06.2016 р., пільгова (довідка АТО); 

- Белоусову Ольгу Василівну, заява від 22.06.2016 р., пільгова (посвідчення ЧАЕС); 

- Бендяка Артема Володимировича, заява від 22.06.2016 р., пільгова (довідка АТО); 

- Костіва Романа Максудовича, заява від 23.06.2016 р., пільгова (УБД); 

- Михайлишина Василя Степановича, заява від 01.07.2016 р., пільгова (УБД); 

- Павлишина Богдана Івановича, заява від 08.07.2016 р., пільгова (УБД); 

- Шатрова Олександра Віталійовича,заява від 13.07.2016 р., пільгова (УБД); 

- Боєчка Володимира Адамовича, заява від 18.07.2016 р., пільгова (УБД); 

- Кобеля Івана Юрійовича, заява від 18.07.2016 р., пільгова (УБД). 

2. Виконавчому комітету міської ради поставити на загальну чергу громадян для 

одержання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибних ділянок): 

- Куп’як Оксану Богданівну, заява від 22.06.2016 р.; 

- Легку Любов Василівну, заява від 04.07.2016 р.; 

- Боднар Ірину Мирославівну, заява від 06.07.2016 р.; 

- Штогрин Яну Станіславівну, заява від 14.07.2016 р.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 
 

                        

 

               Міський  голова                                                   Роксолана Джура  


