
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                                 

 

Від 27 січня 2017 року                                                                                     № 24/22-17                                   

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража 

з передачею у власність 

 

Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Кец М.А., Шевчука В.М., 

Бачинського І.І., Юр’євої Л.М., Паламара В.Є., Пендерецького О.Б. про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража, з передачею у 

власність, відповідно до ст. ст. 12,116,118,120,121 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. Надати дозвіл Кец Михайлу Адамовичу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, урочище «Глинище» 

№ 543 площею 0,0021 га, з передачею у власність. 

2. Надати дозвіл Шевчуку Василю Михайловичу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, по вул. Шухевича № 

139 площею 0,0024 га, з передачею у власність. 

3. Надати дозвіл Бачинському Івану Іллічу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, по вул. В.Стуса 8 А 

площею 0,0023 га, з передачею у власність. 

4. Надати дозвіл Юр’євій Любові Михайлівні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, урочище «Глинище» 

№ 416 площею 0,0025 га, з передачею у власність. 

5. Надати дозвіл Паламар Вірі Євстахіївні на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, урочище «Глинище» 

№ 460 площею 0,0025 га, з передачею у власність. 

 

 

 

 



 

6. Надати дозвіл Пендерецькому Олексію Богдановичу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин, урочище 

«Глинище» № 385 площею 0,0021 га, з передачею у власність. 

7. Розроблені та погоджені у встановленому порядку технічні документації передати на 

розгляд сесії міської ради. 

8. 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 

 

  


