
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              

проект  

                                                                                                                             

від  23.10.2017 р.                                                                              № 831                                                                                                                 

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 Шубер С.М., Віннікової О.І., 

Кривеня Б.В., Ватаманюка Ю.М., Павлишин Х.П., Дрейчука А.М., Коваль Н.Б., Маман 

М.І., Чорненко О.І., Клюби М.Ф.,Гудз Л.Б., Вирсти Р.Я., Засєдко М.Б., Шварцової Л.С., 

Мархоцького С.Б., Волошин А.В., 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 громадянці 

Шубер Світлані Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука 

№ 63, площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

1.2. Передати у власність громадянці Шубер Світлані Миколаївні земельну ділянку (кад. 

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

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука № 63, площею 0,0900 га. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Вінніковій Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

2.1. Передати у власність громадянці Вінніковій Ользі Іванівні земельну ділянку (кад. 

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

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай №17, площею 0,0900 га. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Кривень Богдану Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

3.1. Передати у власність громадянину Кривень Богдану Васильовичу земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна №22, площею 0,0900 

га. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ватаманюку Юрію Мирославовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№53, площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 



4.1. Передати у власність громадянину Ватаманюку Юрію Мирославовичу земельну 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№53, площею 0,0900 га. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Павлишин Христині Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

5.1. Передати у власність громадянці Павлишин Христині Петрівні земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна №10, площею 0,0900 

га. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Дрейчуку Анатолію Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

6.1. Передати у власність громадянину Дрейчуку Анатолію Миколайовичу земельну 

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

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

№12, площею 0,0900 га. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Коваль Надії Богданівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

7.1.Передати у власність громадянці Коваль Надії Богданівні земельну ділянку (кад. 

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

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул.Воїнів АТО№29, площею 0,0900 га. 

 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Маман Марії Іллівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

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

7.1.Передати у власність громадянці Маман Марії Іллівні земельну ділянку (кад. номер 

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

(присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай №13, площею 0,0900 га. 

 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Чорненко Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Квіткова №71, 

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

9.1.Передати у власність громадянці Чорненко Ользі Іванівні земельну ділянку (кад. 

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

споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Квіткова №71, площею 0,0900 га. 

 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Клюбі Михайлу Федоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

10.1. Передати у власність громадянину Клюбі Михайлу Федоровичу земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай №3, площею 

0,0900 га. 

 



11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Гудз 

Лілії Богданівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

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

11.1.Передати у власність громадянці Гудз Лілії Богданівні земельну ділянку (кад. номер 

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

(присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай №19, площею 0,0900 га. 

 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Вирсті Роману Ярославовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№61, площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

12.1. Передати у власність громадянину Вирсті Роману Ярославовичу земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності №61, площею 

0,0900 га. 

 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Засєдку Михайлу Богдановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна №61, 

площею 0,0945 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

13.1. Передати у власність громадянину Засєдку Михайлу Богдановичу земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна №61, площею 0,0945 га. 

 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Шварцові Любові Сергіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Квіткова №74, 

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

14.1. Передати у власність громадянці Шварцові Любові Сергіївні земельну ділянку 

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

будівель і споруд (присадибна ділянка)в м. Бурштин, вул. Квіткова №74, площею 0,0900 

га. 

 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Мархоцькому Степану Богдановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№63, площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

15.1. Передати у власність громадянину Мархоцькому Степану Богдановичу земельну 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№63, площею 0,0900 га. 

 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Волошину Андрію Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№55, площею 0,0900 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

16.1. Передати у власність громадянину Волошину Андрію Васильовичу земельну 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності 

№55, площею 0,0900 га. 

 

                  17. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством   

 порядку. 

18. 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 
 


