
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                                 

 

Від 27 січня 2017 року                                                                                     № 17/22-17                                   

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  

ведення особистого селянського господарства 

з передачею у власність 
 

Розглянувши подану до міської ради заяву громадянки Сікори Надії Михайлівни про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства та внесення зміни в пункти 5 і 6 рішення міської ради від 

17.07.2015 №22.3/59-15 «Про надання дозволу на складання проекту відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність», 

відповідно до ст.ст. 12,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 

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

комісії земельної та з питань екології, міська рада      

  

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Сікорі Надії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин, урочище «Березники», 

площею 0,2000 га з передачею у приватну власність. 

2. Пункт 5 рішення міської ради від 17.07.2015 №22.3/59-15 «Про надання дозволу Сікорі 

Надії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин, урочище «Березники», 

площею 0,2000 га з передачею у власність» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Дати дозвіл Сікорі Надії Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин, урочище «Березники», 

площею 0,1500 га з передачею у приватну власність. 

4. Пункт 6 рішення міської ради від 17.07.2015 № 22.3/59-15 «Про надання дозволу Сікорі 

Надії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин, урочище «Березники», 

площею 0,1500 га з передачею у власність» вважати таким, що втратив чинність. 



 

 

 

5. Розроблені та погоджені  технічні документації із присвоєнням кадастрових номерів 

подати у встановленому порядку на затвердження чергової сесії міської ради.  

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

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

 

 
 

 

 

Міський  голова                                                 Роксолана Джура 

 

 
     

  


