
                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                 
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 29 червня 2021 року                                                                                             № 23/14-21 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського  

господарства з передачею у приватну власність (громадяни: 

Антонів Р.І., Курдидик В.С., Макойда Я.М., Турчин М.С., 

Содома М.І., Пригода В.М., Пригода А.В., Ожгевич І.І., 

Зінько М.С., Кліщ Я.І., Курдидик В.С.) 

 

 Розглянувши заяви громадян Антоніва Р.І., Курдидик В.С., Макойди Я.М., Турчина М.С., 

Содами М.І., Пригоди В.М., Пригоди А.В., Ожгевич І.І., Зінько М.С., Кліщ Я.І., Курдидик В.С. та 

додані технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства, відповідно 

до ст.ст.12,22,79-1,107,116,118,121,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись 

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, враховуючи 

рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, міська рада 

вирішила: 
 

        1. Затвердити громадянину Антоніву Руслану Івановичу  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Юнашків, площею 0,3000 

га з передачею у приватну власність. 

        1.1. Пеpедати громадянину Антоніву Руслану  Івановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624487501:01:002:0339) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Юнашків, площею 0,3000 га. 

        2. Затвердити громадянці Курдидик Вірі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів  урочище  Біля 

комплексу, площею 0,2000 га з передачею у приватну власність. 

        2.1. Пеpедати громадянці Курдидик Вірі Степанівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0794) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів урочище Біля комплексу, площею 0,2000 га. 

         3. Затвердити громадянці Курдидик Вірі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів по вул.Л.Українки, 

площею 0,1398 га з передачею у приватну власність.  



 

 

        3.1. Пеpедати громадянці Курдидик Вірі Степанівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0792) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів  по вул.Л.Українки, площею 0,1398 га. 

         4. Затвердити громадянці Курдидик  Вірі Степанівні  технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів  по 

вул.Л.Українки, площею 0,1050 га з передачею у приватну власність.  

        4.1. Пеpедати громадянці Курдидик Вірі Степанівні   безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0793) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів  по вул.Л.Українки, площею 0,1050 га. 

         5. Затвердити громадянці Макойді Ярославі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,1109 

га з передачею у приватну власність.  

        5.1. Пеpедати громадянці Макойді Ярославі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:001:0153) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,1109 га. 

        6. Затвердити громадянці Макойді Ярославі Миколаївні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,3545 

га з передачею у приватну власність.  

        6.1. Пеpедати громадянці Макойді Ярославі Миколаївні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:001:0151) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,3545 га. 

        7. Затвердити громадянину Турчину Михайлу Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,2951 

га з передачею у приватну власність.  

        7.1. Пеpедати громадянину Турчину Михайлу Степановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0036) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,2951 га. 

        8. Затвердити громадянину Турчину Михайлу Степановичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,1995 

га з передачею у приватну власність.  

        8.1. Пеpедати громадянину Турчину Михайлу Степановичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0035) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,1995 га. 

        9. Затвердити громадянці Содомі Мирославі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Насташине урочище 

Бесаги, площею 0,4000га з передачею у приватну власність.  

        9.1. Пеpедати громадянці Содомі Мирославі Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621285701:01:001:0725) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Насташине урочище Бесаги, площею 0,4000 га. 

        10. Затвердити громадянину Пригоді Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, 

площею 0,5048 га з передачею у приватну власність.  

        10.1. Пеpедати громадянину Пригоді Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0043) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,5048 га. 

         11. Затвердити громадянину Пригоді Володимиру Миколайовичу технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, 

площею 0,2111 га з передачею у приватну власність.  

        11.1. Пеpедати громадянину Пригоді Володимиру Миколайовичу безоплатно у 

власність земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:001:0154) для ведення 

особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,2111 га. 

         12. Затвердити громадянину Пригоді Андрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,4552 

га з передачею у приватну власність.  

        12.1. Пеpедати громадянину Пригоді Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:001:0152) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,4552 га. 

         13. Затвердити громадянину Пригоді Андрію Володимировичу технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,4552 

га з передачею у приватну власність. 

        13.1. Пеpедати громадянину Пригоді Андрію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:001:0152) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники, площею 0,4552 га. 

        14. Затвердити громадянці Ожгевич Ірині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів  урочище Кут, 

площею 0,0855 га з передачею у приватну власність.  

        14.1. Пеpедати громадянці  Ожгевич Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0839) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів, урочище Кут площею 0,0855 га. 

        15. Затвердити громадянці Ожгевич Ірині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів  урочище Кут, 

площею 0,2200 га з передачею у приватну власність. 

        15.1. Пеpедати громадянці  Ожгевич Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0837) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів, урочище Кут площею 0,2200 га. 

        16. Затвердити громадянці Ожгевич Ірині Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів  урочище За 

селом, площею 0,1534 га з передачею у приватну власність.  

        16.1. Пеpедати громадянці  Ожгевич Ірині Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0836) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів, урочище За селом  площею 0,1534 га. 

        17. Затвердити громадянці Зінько Мирославі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,3203 

га з передачею у приватну власність.  

        17.1. Пеpедати громадянці Зінько Мирославі Степанівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0040) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники,  площею 0,3203 га. 

        18. Затвердити громадянці Зінько Мирославі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,1811 

га з передачею у приватну власність.  

        18.1. Пеpедати громадянці Зінько Мирославі Степанівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0044) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники,  площею 0,1811 га. 

        19. Затвердити громадянці Зінько Мирославі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,2465 

га з передачею у приватну власність.  

        19.1. Пеpедати громадянці Зінько Мирославі Степанівні безоплатно у власність 

земельну дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0042) для ведення особистого 

селянського господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники,  площею 0,2465 га. 

        20. Затвердити громадянці Кліщ Ярославі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,5430 

га з передачею у приватну власність. 

        20.1. Пеpедати громадянці Кліщ Ярославі Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0045) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники,  площею 0,5430 га. 

        21. Затвердити громадянці Кліщ Ярославі Іванівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Сарники, площею 0,2500 

га з передачею у приватну власність. 

        21.1. Пеpедати громадянці Кліщ Ярославі Іванівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2624485801:01:002:0046) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Сарники,  площею 0,2500 га. 

        22. Затвердити громадянці Курдидик Вірі Степанівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів, вул.Л.Українки 

площею 0,0896 га з передачею у приватну власність. 

        22.1. Пеpедати громадянці Курдидик Вірі Степанівні безоплатно у власність земельну 

дiлянку (кадастровий номер 2621280601:01:001:0824) для ведення особистого селянського 

господарства (КВЦПЗ 01.03) в с.Бовшів, вул.Л.Українки площею 0,0896 га. 

        23. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

        24. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

        25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів  і  заступника 

міського голови  Івана Драгуна. 

 

 

 
     Міський голова                                                                                Василь Андрієшин 

 

 
 


