
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 грудня 2020 року                                                                                      № 14/2-20 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради 

від 04.09.2020 №08/102-20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки  

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі (овочева база) по вул. А.Міцкевича,51А-Л  

 

Розглянувши подане до міської ради клопотання АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», щодо 

внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 04.09.2020 №08/102-20 «Про надання 

дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по вул. А.Міцкевича,51А-Л», 

відповідно до ст.ст. 12,93,122,123 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада      

вирішила: 

 1. Внести зміни в пункт 1 рішення Бурштинської міської ради від 04.09.2020 №08/102-

20 «Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по 

вул. А.Міцкевича,51А-Л» та викласти пункт 1 цього рішення в такій редакції: 

- Дати дозвіл АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) по вул. 

А.Міцкевича, 51 А, 51 Б, 51 В, 51 Г, 51 Д, 51 Е, 51 Є, 51 Ж, 51 З, 51 И та 51 І площею 2,1902 

га (кадастровий номер 2621210300:01:002:0373), з послідуючим укладанням договору оренди 

землі. 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на земельно-екологічни й відділ (Володимир Копаниця). 

3. Контроль за виконанням покласти на голову комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів, голову комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови Ростислава 

Стаська. 

 

Міський голова                                                                                  Василь Андрієши 


