
 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 27 серпня 2021 року                                                                                               № 24/18-21   

м. Бурштин 
 

 

Про надання дозволу ФОП Петрів О.Л. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, комунальної власності, 

в натурі (на місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення 

конфігурації та місця розташування земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення ФОП Петрів О. Л. №10-22/504 від 22.04.2021 р., про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної власності, в натурі (на 

місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та місця розташування 

земельної ділянки, керуючись пунктом 4 Перехідних положень Закону України «Про 

Державний земельний кадастр», Постановою КМУ № 1051 від 17.10.12 р. «Про 

затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації постійної 

комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

викладених в акті обстеження даної земельної ділянки від 21.07.2021, міська рада 
 

вирішила: 

1. Надати дозвіл ФОП Петрів О. Л. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної 

власності, в натурі (на місцевості), площею 0,0347 га з кадастровий номер 

2621210300:01:001:0039, у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та місця 

розташування даної земельної ділянки без зміни площі. 

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки, комунальної власності, в натурі (на місцевості), у 

зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та місця розташування земельної ділянки 

подати на розгляд та затвердження міської ради відповідно до вимог діючого 

законодавства. 

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 


