
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                          
Від 02 квітня 2021 року                                                                                      № 93/10-21 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення 

товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянин Мачинський В.В.) 

 

         Розглянувши заяву громадянина  Мачинського В.В., про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку пай для ведення  

товарного  сільськогосподарського  виробництва згідно Свідоцтва про право на 

спадщину за заповітом, відповідно до ст.ст.12,25,29,30,81,107,122, 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 громадянину Мачинському Василю Васильовичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку пай для ведення  товарного  

сільськогосподарського  виробництва  згідно Свідоцтва про право на спадщину за 

заповітом від 11.02.2020 номер в реєстрі № 207, взамін Сертифікату на право на 

земельну частка (пай) від 10.10.2000 серія ІФ № 0050038 розміром 65,0 в умовних 

кадастрових гектарах в с. Насташине. 

         2. Розроблену та погоджену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за заповітом на земельну частку пай від 11.02.2020 

номер в реєстрі № 207, взамін Сертифікату на право на земельні частки (пай) від 

10.10.2000 серія ІФ № 0050038  розміром 65,0  в умовних кадастрових гектарах в 

с.Насташине, із присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку на 

розгляд та затвердження  міської ради.       

3. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

         4.  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 заступника міського голови  Івана Драгуна. 

 

Міський голова                                                                                     Василь Андрієшин                              


