
                                                                                             
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

         Від 28 квітня 2017 року                                                                                  № 30/30-17 

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів відведення земельних 

ділянок 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 проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадян Антіпова С.В., Назара І.С., Хантімірова В.Р.,                     

Кушніра В.З., Ткачівського Р.В., Зелінського О.І., Івасина Р.В., Кабана Ф.М. 

відповідно до  ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121,122,125,126,186 Земельного Кодексу 

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

Україні», враховуючи рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада 

                 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Антіпову Станіславу Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

ради. 

1.2. Передати у власність громадянину Антіпову Станіславу Вікторовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0846) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №53, площею 0,0900 га. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Назару Ігорю Степановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№49, площею 0,0907 га з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради. 

2.1. Передати у власність громадянину Назару Ігорю Степановичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0850) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №49, площею 0,0907 га. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Хантімірову Віталію Раїсовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

ради. 

3.1. Передати у власність громадянину Хантімірову Віталію Раїсовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0845) для будівництва і обслуговування жилого 



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

Квіткова №55, площею 0,0900 га. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Кушніру Володимиру Зіновійовичу  для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №56, площею 0,0900 га з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради. 

4.1. Передати у власність громадянину Кушніру Володимиру Зіновійовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0847) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №56, площею 0,0900 га. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ткачівському Руслану Васильовичу  для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №80, площею 0,0781 га з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради. 

5.1. Передати у власність громадянину Ткачівському Руслану Васильовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0851) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №80, площею 0,0781 га. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Зелінському Олегу Ігоровичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№64, площею 0,0900 га з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради. 

6.1. Передати у власність громадянину Зелінському Олегу Ігоровичу  земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0844) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №64, площею 0,0900 га. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Івасину Руслану Васильовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№54, площею 0,0900 га з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради. 

7.1. Передати у власність громадянину Івасину Руслану Васильовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0849) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №54, площею 0,0900 га. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Кабану Федору Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№58, площею 0,0900 га з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради. 

8.1. Передати у власність громадянину Кабану Федору Миколайовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0848) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Квіткова №58, площею 0,0900 га. 

         9.  Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством   

         порядку. 

10. 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 

 
 


