
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                           проект 

 

від 06 жовтня 2016 р.                                                                                №  378 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення меж  земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у приватну власність 

 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадян Стельмах П.О., Пшик Н.Б.,Пшик Р.Б.,  

Маринович О.Р., Дидика В.П., відповідно до ст.ст. 12, 40, 79-1, 89, 107, 116, 118, 121, 122, 125, 

126  Земельного Кодексу України, керуючись ст. 25, 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні", Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом 

України  «Про землеустрій», Законом України  «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»,   міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Затвердити гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул. ********, площею 0,0650 га з передачею у приватну власність. 

1.2. Пеpедати  гр. Стельмаху Петру Олексійовичу  безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кад. номер 2621210300:01:003:0423) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. *********, площею 

0,1000 га. 

2. Затвердити гр. Пшик Наталі Богданівні 2/3, Пшик Роману Богдановичу 1/3 (у спільну 

часткову власність без виділення часток в натурі)  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по  вул. ********, площею 0,1000 га. 

2.1. Пеpедати  гр. Пшик Наталі Богданівні 2/3, Пшик Роману Богдановичу 1/3 (у спільну 

часткову власність без виділення часток в натурі) земельну дiлянку (кад. номер 

2621210300:01:001:0813) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. ********, площею 0,1000 га. 

3. Затвердити гр. Маринович Оксані Романівні  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в м. 

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

3.1. Пеpедати  гр. Маринович Оксані Романівні  безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер 2621210300:01:003:0426) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бурштин по  вул. *********, площею 

0,1000 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Затвердити гр. Дидику Василю Паньковичу  технічну документацію із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в с. 

Вигівка  вул. ********,  площею 0,2500 га з передачею у приватну власність. 

4.1. Пеpедати  гр. Дидику Василю Паньковичу  безоплатно у власність земельну дiлянку 

(кад. номер 2621210300:03:001:0096) для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель та споруд в с. Вигівка  вул. **********,  площею 0,2500 

га. 

5. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на першого заступника міського 

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

 

 

 

Міський  голова                                                                                  Р.О.Джура 
 
 

 

 

Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

 

Начальник юридичного відділу                  _____________________________     В.Д.Данилюк 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.М.Копаниця                                      

 

 

 


