
                                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

                                                                                                                                                                                                       

 

Від  15  жовтня  2015 р.                                                  №19.9/62-15                                                                                                                                                               

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів щодо 

відведення земельних ділянок  

з передачею  у власність 

 

       Розглянувши поданий до міської ради проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки гр. Юрчишин М.І., Українець Т.М., Бацала Я.В., Боднар М.Й., Бідуляк 

П.Т.,Білик І.Ф., Кобель В.П., Дмитрів С.М., Полозяк К.Г.,Оршуляк М.В., Трощук 

С.М.,Береговська О.І., Іванків О.Я., керуючись ст. ст. 12,116,118,120,121 «Земельного 

Кодексу  України», Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши пропозиції комісії земельної та з питань екології,  міська рада 

 

вирішила: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр.   Юрчишин Миколі Івановичу   для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по 

вул.. О.Басараб,12  площею 0,1000 га.  

    1.1. Передати у власність гр. Юрчишин Миколі Івановичу   земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:001:0759)  

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   

в м. Бурштині по вул. О.Басараб,12  площею 0,1000 га.  

    2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр.   Українець Тетьяні Михайлівні  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по 

вул. О.Басараб,25  площею 0,1000 га. 

    2.1.  Передати у власність гр. Українець Тетьяні Михайлівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:003:0394) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по вул.. О.Басараб,25  площею 0,1000 

га.  

    3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр.   Бацалі Ярославу Васильовичу для  ведення 

особистого селянського господарства  в м. Бурштин урочищі «Верб’є» , площею 0,0500 

га. 

    3.1.  Передати у власність гр. Бацалі Ярославу Васильовичу земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0782) для  ведення особистого селянського господарства в м. 

Бурштині  урочищі «Верб’є» , площею 0,0500 га 

    4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр.   Боднару Мирославу Йосифовичу   для ведення 



особистого селянського господарства     в м. Бурштині по вул.. Торгова ,  площею 0,1500 

га. 

    4.1. Передати у власність гр. Боднару Мирославу Йосифовичу земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:002:0530)  

для ведення особистого селянського господарства     в м. Бурштині по вул.. Торгова ,  

площею 0,1500 га. 

 5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр.   Бідуляку Петру Тимофійовичу  для ведення садівництва  в м. 

Бурштині урочище «Біла глина» ,  площею 0,1200 га. 

 5.1. Передати у власність гр. Бідуляку Петру Тимофійовичу земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:008:0045)  

для ведення садівництва  в м. Бурштині урочище «Біла глина» ,  площею 0,1200 га. 

   6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Білик Івану Федоровичу   для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по вул. Коротка,22  

площею 0,0873 га. 

   6.1.  Передати у власність гр. Білик Івану Федоровичу  земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:003:0396) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по вул. Коротка,22  площею 0,0873 га. 

   7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Кобель  Володимиру Петровичу  для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по 

вул. Проектна,33  площею 0,1000 га. 

   7.1.  Передати у власність гр. Кобель  Володимиру Петровичу   земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0783) для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по вул. Проектна,33  площею 0,1000 га. 

   8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Дмитрів Степану Миколайовичу   для  будівництва 

індивідуального  авто гаража в м. Бурштині  по вул. Шухевича № 398, площею 0,0053 га. 

  8.1.  Передати у власність гр. Дмитрів Степану Миколайовичу  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:001:0781) для  будівництва індивідуального  авто гаража в м. 

Бурштині по вул. Шухевича № 398, площею 0,0053 га. 

    9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр.  Полозяк Катерині Георгіївні   для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   в с. Вигівка по 

вул.. Зелена,16  площею 0,2500 га. 

    9.1. Передати у власність гр. Полозяк Катерині Георгіївні   земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:03:001:0090)  

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд  

в с. Вигівка по вул.. Зелена,16  площею 0,2500 га. 

    10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр. Полозяк Катерині Георгіївні    для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Вигівка по вул.. Зелена,  площею 0,2350 га. 

   10.1.  Передати у власність гр. Полозяк Катерині Георгіївні  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:03:001:0091) для  ведення особистого селянського господарства в с. 

Вигівка по вул.. Зелена,  площею 0,2350 га. 

  11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр. Оршуляк Марії Володимиривні    для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   в м. Бурштині по 

вул.. Нова,34 А  площею 0,1000 га.  

  11.1. Передати у власність гр. Оршуляк Марії Володимиривні    земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:004:0193)  

для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд   

в м. Бурштині по вул. Нова,34А, площею 0,1000 га. 

  12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр. Трощук Степанії Миколаївні   для  будівництва 

індивідуального  авто гаража в м. Бурштині  по вул. В.Стуса № 50, площею 0,0021 га. 



     12.1.  Передати у власність гр. Трощук Степанії Миколаївні  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:001:0785) для  будівництва індивідуального  авто гаража в м. 

Бурштині по вул. В.Стуса № 50, площею 0,0021 га . 

  13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр. Береговській Ользі Іванівні   для  ведення 

особистого селянського господарства  в м. Бурштин урочищі «Верб’є» , площею 

0,0938га. 

  13.1.  Передати у власність гр. Береговській Ользі Іванівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0786) для  ведення  особистого селянського господарства в м. 

Бурштині  урочищі «Верб’є» , площею 0,0938га 

  14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної  передачі у власність  гр. Іванків Ользі Ярославівні  для  будівництва 

індивідуального  авто гаража в м. Бурштині,  урочищі «Глинище» № 204, площею 0,0025 

га. 

  14.1.  Передати у власність гр. Іванків Ользі Ярославівні    земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0787) для  будівництва індивідуального  авто гаража в м. 

Бурштині, урочищі «Глинище» № 204, площею 0,0025 га. 

  15. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

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

В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології М. Волочія. 

 

 

 

                  Міський  голова                                                        П.Курляк 

 

 

 

 


