
 

                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Від  29 листопада 2016 року                                                                                   № 33/20-16                                           

м. Бурштин 

 

Про затвердження  акту 

узгодження  зовнішніх меж  земельної ділянки 

із суміжним землекористувачем 

 

               Розглянувши заяву гр. Бандури М.В., щодо узгодження зовнішніх меж земельної 

ділянки із суміжним землекористувачем, керуючись ст.123,126 Земельного Кодексу України, 

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада   

 

                                                        вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Бандурі Марії Володимирівні акт від 24.10.2016р. узгодження зовнішніх 

меж земельної  ділянки із суміжним  землекористувачем в натурі  в м. Бурштин по вул. 

Миколайчука 70, площею 0,0945 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (копія акту додається). 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

 

АКТ 
узгодження зовнішніх меж земельної ділянки 

 

24.10.2016 р.                                                                                                      м. Бурштин 

 

 

             
Комісії в складі: голови постійної депутатської комісії земельної та з питань екології 

Карвацького І.З., головного спеціаліста земельно-екологічного відділу Драгун О.І., 

спеціаліста I категорії земельно-екологічного відділу Бесага О.О., завідувача сектору 

містобудування та архітектури Білоокої Т.І., спеціаліста I категорії сектору містобудування 

та архітектури Дмитрів О.С. провели обстеження земельної ділянки гр. Бандури М.В. (вул. 

Миколайчука, 70) та земельної ділянки суміжного землекористувача гр. Прокопів Я.І. (вул. 

Миколайчука ). 

В заяві від 07.10.2016 р. вх.. № Б-987 гр. Бандура М.В., просить направити комісію для 

встановлення і узгодження  меж земельної ділянки площею 0,0945 га за вказаною адресою,  

оскільки користувач суміжної земельної ділянки гр. Прокопів Я.І. перебуває закордоном і не 

в змозі підписати акт узгодження меж. 

Комісія, бувши на місці даного числа обстежила земельну ділянку по вул. Миколайчука 

70, площею 0,0945 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд і не встановила порушення меж земельної ділянки. 

Враховуючи викладене, комісія рекомендує даний акт винести на розгляд чергової  сесії 

міської ради для його затвердження. 

         Акт складено в трьох примірниках. 

 

 

Члени комісії:  

 

                               ________________________ Карвацький  І.З.- депутат міської ради 

 

                       

                              _________________________Драгун О.І головний спеціаліст земельно- 

                                                                                екологічного відділу    

 

                              _________________________Білоока   Т.І. завідувач сектору                     

                                                                                містобудування та архітектури 

 

                              _________________________Бесага О.О. спеціаліст I категорії земельно- 

                                                                                екологічного відділу    

 

 

                              _________________________Дмитрів О.С. спеціаліст I категорії сектору   

                                                                                містобудування та архітектури 

 

 

 

 
 


