
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                                 

Від 27 січня 2017 року                                                                                     № 18/22-17                                   

м. Бурштин 

 

Про внесення зміни в  рішення міської ради 

від 27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення  

земельних ділянок із земель запасу міської ради  

для будівництва та обслуговування жилого будинку,  

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

 

Розглянувши подані до міської ради заяви гр. Томішак В.С. та Кудринської О.Д., 

Білошапки С.М. та Білошапки В.В., Войтків Т.В. та Войтків К.Й., Угрин О.М. та                      

Угрин І.М., Дулик О.Б. та Дулика І.О. про внесення змін в  рішення міської ради від 

27.10.2016 № 12/19-16 «Про виділення земельних ділянок із земель запасу міської ради 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)», відповідно до ст.ст. 12,40,116,118,120,121,122 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. В пункті 1 рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Виділити громадянам (за 

списком загальної черги) земельні ділянки із земель запасу міської ради для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

в м. Бурштині, урочище «Пасовище» внести зміни: 

- Кудринська Ольга Дмитрівна № 1 площа 0,0900 га; на - Томішак Володимир Сергійович 

№ 1 площа 0,0900 га; 

- Білошапка Володимир Васильович № 32 площа 0,0856 га; на – Білошапка Степанія 

Миколаївна № 32 площа 0,0856 га 

2. В пункті 2 рішення міської ради від 27.10.2016 № 12/19-16 «Виділити громадянам (за 

списком пільгової черги) земельні ділянки із земель запасу міської ради для будівництва 

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

в м. Бурштині, урочище «Пасовище»: внести зміни: 

- Угрин Іван Михайлович № 30 площа 0,0900 га; на - Угрин Ольга Михайлівна № 30 

площа 0,0900 га; 

- Войтків Катерина Йосипівна № 3 площа 0,0896 га; на - Войтків Тарас Васильович № 3 

площа 0,0896 га; 

- Дулик Ігор Остапович № 1 площа 0,0896 га; на - Дулик Оксана Богданівна № 1 площа 

0,0896 га; 

3. 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 


