
                                                                                                                               проект                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        № 479 

від  21.12. 2016 року                                                     

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  для будівництва та  

обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність із  

земель запасу міської ради  

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви громадян (за списком) Петріва Я.М., 

Сеньків С.В., Лектій Б.І., Непорадного І.І., Шандури М.О., Коваль Н.Б., Цимбалістого 

Я.Ф., Понтелеєвої Н.В., Хом’яка П.І., Сосонки І.В., Дорофя В.В., Лень Е.І., Пинила М.Д., 

Жданюк А.П., Танчин О.П.,Череватої О.В., Башук Л.А., Осипенкова В.М., Шеремети Н.Б., 

Папу Н.І., Яцика Р.М., Барила М.М., Онуфрика Б.Д., Пісоцького Г.А., Микитишин А.М., 

Гудз Л.Б., Микитина А.М., Віннікової О.І., Кривень Б.В., Маман М.І.,Бешенцевої Г.М., 

Шкіри Н. М., Ковальчук О.М., Дмуховської А.А., Коваля І.Б., Павлишин Х.П., Бесаги 

О.П., Дрейчука А.М., Кравчук Х.Т., Волошина В.А., Іваницького В.Л., Колос М.В., 

Сірачинської Н.І., Клюби М.Ф., Савенко О.В., про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з передачею у власність із земель запасу 

міської ради, відповідно до ст. ст. 12, 40, 116, 118,  121,123 Земельного кодексу України, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   
                                                                                            
                                                                                                 вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Петріву Ярославу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна               

№ 17, площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

2. Дати дозвіл Сеньківу Сергію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 10, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

3. Дати дозвіл Лектій Богдані Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай№ 11, площею 

0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

4. Дати дозвіл Непорадному Івану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 23, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

5. Дати дозвіл Шандурі Марії Олексіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 28, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

6. Дати дозвіл Коваль Надії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Воїнів АТО 

№ 29, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

7. Дати дозвіл Цимбалістому Ярославу Федоровичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна  



№ 26, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

 

8. Дати дозвіл Понтелеєвій Наталі Василівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 22, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

9. Дати дозвіл Хом’як Петру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 8, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

10. Дати дозвіл Сосонці Ігорю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 5, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

11. Дати дозвіл Дорофею Володимиру Васильовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 20, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

12. Дати дозвіл Лень Емілії Ільківні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай № 30, площею 

0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

13. Дати дозвіл Пинилу Михайлу Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №28 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

14. Дати дозвіл Жданюк Анні Павлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №13 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

15. Дати дозвіл Танчин Ользі Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№ 24, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

16. Дати дозвіл Череватій Ользі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №16 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

17. Дати дозвіл Башук Людмилі Андріївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №11 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

18. Дати дозвіл Осипенкову Володимиру Миколайовичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по 

вул. Марти Гай № 14, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської 

ради; 

19. Дати дозвіл Шереметі Надії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №21 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

20. Дати дозвіл Папу Ніні Іванівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна № 20, площею 

0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

21. Дати дозвіл Яцик Роману Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №8 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

22. Дати дозвіл Барилу Михайлу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 6, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

23. Дати дозвіл Онуфрику Богдану Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №24 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

24. Дати дозвіл Пісоцькому Григорію Антоновичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 4, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

25. Дати дозвіл Микитишиній Анастасії Миколаївні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 25, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

26. Дати дозвіл Гудз Лілії Богданівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай № 19, площею 

0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

27. Дати дозвіл Микитину Андрію Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 18, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

28. Дати дозвіл Вінніковій Ользі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 17, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

29. Дати дозвіл Кривеню Богдану Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №22 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

30. Дати дозвіл Маман Марії Іллівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай № 13, площею 

0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

31. Дати дозвіл Бешенцевій Галині Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна № 2, 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

32. Дати дозвіл Шкірі Надії Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна № 4, 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

33. Дати дозвіл Ковальчук Оксані Михайлівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №19 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

34. Дати дозвіл Дмуховській Аллі Адамівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна № 9, 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

35. Дати дозвіл Ковалю Івану Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №18 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

36. Дати дозвіл Павлишин Христині Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна №10 

площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

37. Дати дозвіл Бесазі Ользі Петрівні на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна № 5, площею 

0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

38. Дати дозвіл Дрейчуку Анатолію Миколайовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 12, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

39. Дати дозвіл Кравчук Христині Тарасівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Воїнів АТО  

№ 25, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

40. Дати дозвіл Волошину Василю Андрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай  

№ 7, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

41. Дати дозвіл Іваницькому Володимиру Любомировичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по 

вул. Марти Гай № 26, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської 

ради; 

42. Дати дозвіл Колос Михайлу Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Воїнів АТО 

№ 31, площею 0,0856 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

43. Дати дозвіл Сірачинській Наталії Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Весняна  

№ 15, площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

44. Дати дозвіл Клюбі Михайлу Федоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Марти Гай 

№3, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

45. Дати дозвіл Савенко Ользі Володимирівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Воїнів АТО 

№ 27, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 



46. Розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку на затвердження 

чергової сесії міської ради. 

47. 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                                                 Роксолана Джура 

 
 

Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Гулик 

 

Наальник юридичного відділу                 _____________________________      В.Данилюк 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.Копаниця        


