
                                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 30 вересня 2021 року                                                                                              № 61/19-21   

м. Бурштин 
 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  

з передачею у приватну власність (громадянин Токар М. Д.) 

 

           Розглянувши заяви громадянина Токара Михайла Дмитровича, та додані технічні документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для 

ведення особистого селянського господарства, відповідно до статтей 12,22,79-1, 

107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись статтями 25 та 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний земельний 

кадастр», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

вирішила: 

1. Затвердити громадянину Токару Михайлу Дмитровичу технічну документацію із 

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

для ведення особистого селянського господарства в селі Сарники, урочище Гайдукова, 

площею 0,4000 га з передачею у приватну власність.  

1.1. Пеpедати громадянину Токару Михайлу Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:003:0080) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в селі Сарники, урочище Гайдукова, площею 0,4000 

га. 

2. Затвердити громадянину Токару Михайлу Дмитровичу технічну документацію із 

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

для ведення особистого селянського господарства в селі Сарники, урочище Коло Перчака, 

площею 0,2010 га з передачею у приватну власність.  

2.1. Пеpедати громадянину Токару Михайлу Дмитровичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485800:02:002:0174) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в селі Сарники, урочище Коло Перчака, площею 

0,2010 га. 

3. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-екологічний 

відділ (Володимир Копаниця). 

5. 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 


