
 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від 24  грудня  2015 р.                                                                                                   №27/04-15  

м. Бурштин 
 
 

 

Про затвердження проектів щодо 

відведення земельних ділянок  

з передачею  у власність 

 

       Розглянувши подані до міської ради проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. гр.. Дацко В.М., Стек А.М., Скорохода І.П., Москаль Ю.Ю., Іванців О.В., 

Бесага В.Я., Вільчик В.М., Калітка М.В., Логай Р.С., Савчак Ю.С., Саміла Л.М., Трощук 

С.М., керуючись ст. ст. 12,116,118,120,121 «Земельного Кодексу  України», Законом 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії 

земельної та  з питань екології, міська рада 

                                                                           вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Дацко Валерію Михайловичу для  ведення особистого 

селянського господарства  в м. Бурштин урочище «Березники» , площею 0,1000 га  з 

передачею у приватну власність. 

1.1. Передати у власність гр. Дацко Валерію Михайловичу  земельну ділянку (кад. 

номер - 2621210300:01:007:0258) для  ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин урочище «Березники» , площею 0,1000 га  з передачею у  приватну власність. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Стек Андрію Михайловичу для  ведення особистого 

селянського господарства  в м. Бурштин  по вул. Зелена, площею 0,1026 га.  з передачею у 

приватну власність. 

2.1. Передати у власність гр. Стек Андрію Михайловичу  земельну ділянку (кад.  

номер - 2621210300:01:004:0360) для  ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин по вул. Зелена  , площею 0,1026 га. з передачею у приватну власність. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Скороході Ігору Павловичу для  ведення особистого 

селянського господарства  в м. Бурштин урочище «Верб’є» , площею 0,0500 га.  з 

передачею у  приватну власність. 

3.1. Передати у власність гр. Скороході Ігору Павловичу  земельну ділянку (кад.  



номер - 2621210300:01:007:0260) для  ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин урочищі урочище «Верб’є», площею 0,0500 га  з передачею у приватну 

власність. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Москаль Юрію Юліяновичу для  ведення особистого 

селянського господарства  в м. Бурштин урочище «Березники», площею 0,1000 га з 

передачею у приватну власність . 

4.1. Передати у власність гр. Москаль Юрію Юліяновичу   земельну ділянку (кад. 

номер - 2621210300:01:007:0261) для  ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштин урочище «Березники» , площею 0,1000 га.  з передачею у приватну  власність. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Іванців Олексію Васильовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по 

вул. Зелена 20, площею 0,0681 га  з передачею у приватну власність. 

5.1. Передати у власність гр. Іванців Олексію Васильовичу    земельну ділянку (кад. 

номер - 2621210300:01:004:0353) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по вул. Зелена 20, площею 0,0681 га  з 

передачею у  приватну власність. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Бесазі Володимиру Ярославовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по 

вул. Юхвітова 2, площею 0,0840 га  з передачею у приватну власність. 

 6.1. Передати у власність гр. Бесазі Володимиру Ярославовичу    земельну ділянку 

(кад. номер - 2621210300:01:004:0358) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин по вул. Юхвітова 2, площею 

0,0840 га   з передачею у власність 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Вільчику Віталію Михайловичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по 

вул. Юхвітова 4, площею 0,0840 га  з передачею у приватну власність. 

7.1. Передати у власність гр. Вільчику Віталію Михайловичу   земельну ділянку (кад. 

номер - 2621210300:01:004:0359) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд    в м. Бурштин по вул. Юхвітова 4, площею 0,0840 га   з 

передачею у приватну власність. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Калітці Миколі Володимировичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по 

вул. Юхвітова 8, площею 0,0820 га з передачею у приватну власність.  

8.1. Передати у власність гр. Калітці Миколі Володимировичу   земельну ділянку (кад. 

номер - 2621210300:01:004:0357) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд    в м. Бурштин по вул. Юхвітова 8, площею 0,0820 га   з 

передачею у  приватну власність. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Логай Роману Степановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по вул. Юхвітова 10, 

площею 0,0820 га  з передачею у приватну власність. 

9.1. Передати у власність гр. Логай Роману Степановичу   земельну ділянку (кад.  

номер - 2621210300:01:004:0355) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд    в м. Бурштин по вул. Юхвітова 10, площею 0,0820 га  з 

передачею у приватну власність. 

 



10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Савчак Юлії Сергіївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд    в м. Бурштин  по вул. Юхвітова 6, 

площею 0,0840 га  з передачею у приватну власність. 

10.1. Передати у власність гр. Савчак Юлії Сергіївні    земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0356) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд    в м. Бурштин по вул. Юхвітова 6, площею 0,0840 га  з 

передачею у приватну власність . 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Самілі Людмилі Михайлівні для будівництва і обслуговування 

індивідуального авто гаража   в м. Бурштин  урочище «Глинище» № 479, площею 0,0022 

га  з передачею у  приватну власність. 

11.1. Передати у власність гр. Самілі Людмилі Михайлівні   земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0793) для будівництва і обслуговування індивідуального авто 

гаража   в м. Бурштин  урочище «Глинище» № 479, площею 0,0022 га  з передачею у 

приватну власність. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної  

передачі у власність  гр. Трощук Степанії Миколаївні для будівництва і обслуговування 

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

передачею у приватну власність. 

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

номер 2621210300:01:001:0785) для будівництва і обслуговування індивідуального авто 

гаража   в м. Бурштин по вул. В.Стуса № 50 , площею 0,0021 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 
 

 
 


