
  

                                                                                                                            
                                                                                                                   проект                                                                                                                 

від  21.12.2016 року                                                                          № 496                                          

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва індивідуальних гаражів 

з передачею  у власність 
 

Розглянувши подані до міської ради проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність громадян Магомети 

Г.І., Бандури В.І., Бандури В.В., Мельниченко О.В., Іваськевича М.М., Якиміва М.Я., Сливки 

В.Д., Гудзь М.М., Чернецького А.В., відповідно до ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121, 122, 186 

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

самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації комісії земельної та з питань екології, 

міська рада 

                                                                           вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянці Магометі Галині Іванівні для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова  № 54, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

1.1. Передати у власність громадянці Магометі Галині Іванівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0394) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин вул. Юхвітова  №54,  площею 0,0024 га. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянину Бандурі Василю Івановичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова № 142, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

2.1. Передати у власність громадянину Бандурі Василю Івановичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0396) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин вул. Юхвітова  № 142,  площею 0,0024 га. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  громадянину Бандурі  Володимиру Васильовичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова № 51, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

3.1. Передати у власність громадянину Бандурі  Володимиру Васильовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:004:0395) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова  № 51,  площею 0,0024 га. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянці Мельниченко Ользі Василівні для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова  № 144, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

4.1. Передати у власність громадянці Мельниченко Ользі Василівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:004:0397) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. 

Бурштин вул. Юхвітова  № 144,  площею 0,0024 га. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянину Іваськевичу Михайлу Миколайовичу для будівництва та 

обслуговування індивідуального гаража в м. Бурштин урочище Глинище № 65, площею 0,0025 

га з передачею у приватну власність. 

5.1. Передати у власність громадянину Іваськевичу Михайлу Миколайовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0825) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в  м. Бурштин урочище Глинище № 65,  площею 0,0025га. 

 

 

 



 

 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянину Якиміву Михайлу Ярославовичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин урочище Глинище № 626, площею 0,0021 га з передачею у 

приватну власність. 

6.1. Передати у власність громадянину Якиміву Михайлу Ярославовичу земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0824) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в  м. 

Бурштин урочище Глинище № 626,  площею 0,0021га. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянці Сливці Вірі Дмитрівні для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин урочище Глинище № 474, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність. 

7.1. Передати у власність громадянці Сливці Вірі Дмитрівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:005:0823) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в  м. 

Бурштин урочище Глинище № 474,  площею 0,0024га. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  громадянину Гудзь Михайлу Миколайовичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин вул. Юхвітова  № 139, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

8.1. Передати у власність громадянину Гудзь Михайлу Миколайовичу земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:004:0398) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. 

Бурштин вул. Юхвітова  № 139,  площею 0,0024 га. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність громадянці Чернецькому Анатолію Вацлавовичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин урочище Глинище № 577, площею 0,0021 га з передачею у 

приватну власність. 

9.1. Передати у власність громадянці Чернецькому Анатолію Вацлавовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0831) для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в  м. Бурштин урочище Глинище № 577,  площею 0,0021га. 

10.  Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

11.  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 

 

 

Юридичний відділ   _____________  _____________________________    ______________ 

 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.Копаниця 
 


