
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              проект  

                                                                                                                            № 784 

від  29.08.2017 р.                                                                                                                               

м. Бурштин 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель  

запасу міської ради 

 

       Розглянувши подані до міської ради заяви  громадян Пилки М.М., Наритника В.В., 

Каспера В.П., Шатрова О.В., Гавриліва Т.В.,Сокола В.С., Голинського І.І., Бакая Н.М., 

Соківки М.П., про затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради, та 

доданий до неї проект відповідно до  ст. ст. 12, 40,  116, 118, 121,122,125,126, Земельного 

Кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав», міська рада 

                                                                           

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Пилці 

Михайлу Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

1.2. Передати у власність громадянину Пилці Михайлу Михайловичу земельну ділянку (кад. 

номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Наритнику Володимиру Володимировичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 

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

2.1. Передати у власність громадянину Наритнику Володимиру Володимировичу  земельну 

ділянку (кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Касперу 

Володимиру Петровичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

3.1. Передати у власність громадянину Касперу Володимиру Петровичу  земельну ділянку 

(кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Шатрову 

Олександру Віталійовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

4.1. Передати у власність громадянину Шатрову Олександру Віталійовичу  земельну ділянку 

(кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гавриліву Тарасу Васильовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 

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

5.1. Передати у власність громадянину Гавриліву Тарасу Васильовичу   земельну ділянку 

(кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соколу 

Володимиру Сергійовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

6.1. Передати у власність громадянину Соколу Володимиру Сергійовичу    земельну ділянку 

(кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Голинському Ігорю  Івановичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 

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

7.1. Передати у власність громадянину Голинському Ігорю  Івановичу    земельну ділянку 

(кад. номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Бакаю 

Назару Михайловичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

8.1. Передати у власність громадянину Бакаю Назару Михайловичу   земельну ділянку (кад. 

номер ***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Соківці 

Марії Петрівні  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га, з передачею у 

приватну власність із земель запасу міської ради. 

9.1. Передати у власність громадянину Соківці Марії Петрівні земельну ділянку (кад. номер 

***) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в м. Бурштин по вул. ***, площею 0,0900 га. 

         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.Р.Гулик 

 

              Юридичний відділ                                           ________________________          _________________ 

 

             Начальник земельно-екологічного відділу    ________________________          В.М. Копаниця 

  

 

             Секретар ради                                                   _________________________         Б.Б.Рибчук 

 


