
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
Від  24 грудня 2015 р.                                                                                                 №25/04-15  

м. Бурштин 

 
 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  земельних 

ділянок в натурі для будівництва та обслуговування 

жилих будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибних ділянок), ведення садівництва,  

будівництва індивідуальних авто гаражів 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості)  гр.. гр.   Гасій І.М., Бойко О.М., Стек А.М., Іваніків 

О.Д., Мрочко Г.М., Красновська Н.М., Крук Л.І., Бачкур В.М., Ковальчук О.І. керуючись ст. 26, 

34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні", ст.12, 40, 79-1, 107, 116, 

118,121,125, 126 «Земельного Кодексу України», Закону України «Про державний 

земельний кадастр», «Про землеустрій», «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рекомендації комісії земельної та з питань 

екології, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр.  Гасій Ірині Михайлівні  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул.  Гагаріна 20, площею 0,1000 га з передачею у приватну власність. 

1.2. Пеpедати  гр. Гасій Ірині Михайлівні   безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер - 2621210300:01:003:0401) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Гагаріна 20, площею 

0,1000 га з передачею у приватну власність. 

2. Затвердити гр.  Бойку Олегу Михайловичу  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в  м. 

Бурштин по  вул. Квіткова 4, площею 0,0945 га з передачею у приватну власність. 

2.1. Пеpедати  гр. Бойку Олегу Михайловичу    безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер - 2621210300:01:005:0791) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Квіткова 4, площею 

0,0945 га з передачею у приватну власність. 



3. Затвердити гр.  Стек Андрію Михайловичу  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул.  Зелена 8, площею 0,1000 га з передачею у приватну власність. 

3.1. Пеpедати  гр. Стек Андрію Михайловичу    безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер - 2621210300:01:004:0354) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Зелена 8, площею 

0,1000 га з передачею у приватну власність. 

4. Затвердити гр.  Іваніків Оксані Дмитрівні  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в  с. 

Вигівка по  вул. Зелена 8, площею 0,2500 га з передачею у приватну власність. 

4.1. Пеpедати  гр. Іваніків Оксані Дмитрівні   безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер - 2621210300:03:001:0402) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в с. Вигівка по  вул. Зелена 8, площею 0,2500 

га з передачею у приватну власність. 

5. Затвердити гр. Мрочко Ганні Миколаївні  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул.  Миколайчука 8, площею 0,0947 га з передачею у приватну власність. 

5.1. Пеpедати  гр. Мрочко Ганні Миколаївні     безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер - 2621210300:01:005:0781) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. Миколайчука 8, 

площею 0,0947 га з передачею у приватну власність. 

6. Затвердити гр. Красновській Надії Михайлівні технічну документацію із 

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

місцевості)  для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

та споруд в м. Бурштині по  вул. Б.Лепкого, 16 площею 0,1000 га з передачею у приватну 

власність. 

6.1. Пеpедати  гр. Красновській Надії Михайлівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер - 2621210300:01:004:0028) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштині по  вул. Б.Лепкого, 16 площею 

0,1000 га з передачею у приватну власність. 

7. Затвердити гр. Красновській Надії Михайлівні технічну документацію із 

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

місцевості)  для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштині по  вул.  

Б.Лепкого, 16 площею 0,1482 га з передачею у приватну власність. 

7.1. Пеpедати  гр. Красновській Надії Михайлівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер - 2621210300:01:004:0029) для ведення особистого селянського 

господарства  в м. Бурштині по  вул.  Б.Лепкого, 16 площею 0,1482 га з передачею у 

приватну власність. 

8. Затвердити гр. Красновській Надії Михайлівні технічну документацію із 

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

місцевості)  для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин  в урочище 

«Березники», площею 0,2562 га з передачею у приватну власність. 

8.1. Пеpедати  гр. Красновській Надії Михайлівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер -  2621210300:01:005:0047) для ведення особистого селянського 

господарства  в м. Бурштин   урочище «Березники», площею 0,2562 га з передачею у 

приватну власність. 

 

 



9. Затвердити гр. Крук Любові Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства  в м. Бурштин   урочище «Конюшина», площею 

0,2485 га з передачею у приватну власність. 

9.1. Пеpедати  гр. Крук Любові Іванівні   безоплатно у власність земельну дiлянку (кад. 

номер  - 2621210300:01:005:0654) для ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин   урочище «Конюшина», площею 0,2485 га з передачею у приватну власність. 

10. Затвердити гр. Крук Любові Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства  в м. Бурштин   урочище «Березники», площею 

0,0931 га з передачею у приватну власність. 

10.1. Пеpедати  гр. Крук Любові Іванівні   безоплатно у власність земельну дiлянку (кад. 

номер  - 2621210300:01:007:0244) для ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин   урочище «Березники», площею 0,0931 га з передачею у приватну власність. 

11. Затвердити гр. Бачкур Володимиру Михайловичу  технічну документацію із 

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

місцевості)  для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

та споруд в м. Бурштин по  вул.  Полуботка,1 площею 0,0810 га з передачею у приватну 

власність. 

11.1. Пеpедати  гр. Бачкур Володимиру Михайловичу      безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кад. номер - 2621210300:01:003:0404) для будівництва та 

обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по вул.  

Полуботка,1 площею 0,0810 га з передачею у приватну власність. 

 12. Затвердити гр. Ковальчуку Олегу Івановичу технічну документацію із 

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

місцевості)  для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель 

та споруд в м. Бурштин по  вул.  Т.Шевченка, 73 площею 0,1066 га з передачею у 

приватну власність. 

12.1. Пеpедати  гр. Ковальчуку Олегу Івановичу   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер - 2621210300:01:005:0790) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по вул.  Т.Шевченка, 73 

площею 0,1066 га з передачею у приватну власність. 

13.Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

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

В. Гулика та голову комісії земельної та з питань екології  І. Карвацького. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                     Роксолана Джура 
 


