
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 23 грудня 2020 року                                                                                   № 21/3-20 

м. Бурштин 

                                                                   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого  

селянського господарства  з передачею у  власність 

(громадяни Федорів Г.С., Драгун Р.С.,Баран Л.І.)  

 

Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Федорів Г.С., Драгун Р.С., Баран 

Л.І., про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність, відповідно до ст.ст. 

12,22,107,116,118,121,122 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст. 25,26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування  території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл громадянці Федорів Ганні Степанівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Вигівка, 

урочище  Радеча, площею 0,4400 га  з передачею у  власність.    

2. Надати дозвіл громадянці Федорів Ганні Степанівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка, 

урочище  Тік, площею 0,1000 га  з передачею у  власність.  

3. Надати дозвіл громадянці Федорів Ганні Степанівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка, по 

вул. Перемоги, площею 0,1400 га  з передачею у  власність.    

4. Надати дозвіл громадянці Федорів Ганні Степанівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с. Вигівка, 

урочище Повлова, площею 0,2600 га  з передачею у власність.    

5. Надати дозвіл громадянину Драгун Роману Степановичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в 

м.Бурштин, урочище  Березники, площею 0,2000 га  з передачею у  власність.  

 



 

 

6. Надати дозвіл громадянці Баран Ларисі Іванівні на виготовлення технічної 

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

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин, 

урочище  Верб’є, площею 0,0400 га  з передачею у  власність.  

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

розгляд та затвердження  міської ради. 

8. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування  території, будівництва, 

архітектури,охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і 

першого заступника міського голови  Ростислава Стасько. 

 

 

 

 
 

Міський  голова                                                               Василь Андрієшин 
 


