
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 30 вересня 2022 року                                                                                             № 36/38-22 

м. Бурштин 

 

Про відмову у наданні дозволу на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі (тимчасової споруди - торгового павільйону) 

по вулиці Шухевича в місті Бурштин 

(громадянин Мрочко Володимир Станіславович) 
 

 

Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Мрочка Володимира 

Станіславовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування будівель торгівлі (тимчасової споруди - торгового павільйону) в місті 

Бурштин по вулиці Шухевича, б/н, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 12, 118, 121, 134 та 135 

Земельного Кодексу України, статей 25, 26, 27 Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Цивільного кодексу 

України, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності, затверджений наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 № 244 та інших 

нормативно-правових актів міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Відмовити громадянину Мрочку Володимиру Станіславовичу у наданні дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі (тимчасової споруди - торгового павільйону) в місті Бурштині по вулиці 

Шухевича, б/н, площею 0,0062 га на підставі статті 134 та 135 Земельного кодексу України. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

3. 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 


