
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 27 листопада 2019 року                                                                                 № 67/84-19 

м. Бурштин 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність цільове призначення якої змінюється 

із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (для розміщення та  

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд  

будівельних організацій та підприємств) в землі житлової та  

громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд)  

(гр. Максимів В.С.) 

 

         Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Максиміва В.С., про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

цільове призначення якої змінюється із земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств) в 

землі житлової та громадської забудови (для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд), та доданий до неї проєкт землеустрою, 

відповідно до ст.ст.12,40,79-1,116,118,122,125,126,186 Земельного кодексу України, 

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

Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав», враховуючи рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська 

рада  

вирішила: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Максиміву Віталію Степановичу цільове призначення якої змінюється із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств) в землі житлової та громадської забудови (для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) в м. 

Бурштин  по вул. Стефаника, площею 0,0823 га, з передачею у приватну власність. 

         1.1. Передати у власність громадянину Максиміву Віталію Степановичу  земельну 

ділянку (кад. номер) цільове призначення якої змінюється із земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств) в землі житлової та громадської забудови (для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) в м. Бурштин  по 

вул. Стефаника 15а, площею 0,0823 га. 

        

 



 

 

         2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством  порядку. 

         3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника голови комісії 

земельної та з питань екології  О.Драбчука і першого заступника міського голови   

В.Гулика. 

 

                 

 

 

 

 

                                            

Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 
 


