
                                                                                       
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від 05 серпня 2021 року                                                                                      № 100/16-21 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 29.06.2021 № 50/14-21 «Про надання  

дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  

з передачею у власність (громадяни: Дронь І. С.,  

Медвідь Л. І., Войчишин М. І.,Веренька М. І., Гладинюк І. Л.,  

Стехна А. М., Галич Л. Л.,Кіт Н. І., Писків Г. Ю., Швидка Л. Л., 

Галяс С. О.,Атаманюк В. С., Петрів В. Г.)» 

 

         Розглянувши заяву громадянина Петріва Володимира Григоровича, про внесення 

змін в рішення міської ради від 29.06.2021 № 50/14-21 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність 

(громадяни: Дронь І. С., Медвідь Л. І., Войчишин М. І., Веренька М. І., Гладинюк І. Л., 

Стехна А. М., Галич Л. Л., Кіт Н. І., Писків Г. Ю., Швидка Л. Л., Галяс С. О., Атаманюк В. 

С., Петрів В. Г.)», керуючись статтями 26 та 59 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. Внести зміни в рішення міської ради від 29.06.2021 № 50/14-21 «Про надання 

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у власність (громадяни: Дронь І. С., Медвідь Л. І., Войчишин М. І., Веренька 

М. І., Гладинюк І. Л., Стехна А. М., Галич Л. Л., Кіт Н. І., Писків Г. Ю., Швидка Л. Л., 

Галяс С. О., Атаманюк В. С., Петрів В. Г.)», та викласти пункт 13 в такій редакції: 

 

 

 

 



 

 

          13. Дати дозвіл громадянину Петріву Володимиру Григоровичу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в селі Дем’янів, урочище Кар’єр 

площею 0,1700 га з передачею у власність. 

          2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

земельно-екологічного відділу (Володимир Копаниця). 

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

Івана Драгуна та голову комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою Мар’яну Федів. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь Андрієшин 

 

 


