
                                                                             

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 29 червня 2021 року                                                                                             № 38/14-21   

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (громадяни: 

Копцюх М.В., Маланій І.С., Рубашна С.Р., Петрів Л.В., 

Білінська В.В., Кучинська Г.М., Микитин Д.С., Медвідь Л.І.,  

Трач Н.М., Пилипів Л.Г., Баран О.М., Боднара В.І., Яковишин О.Л.) 

 

 Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Копцюх М.В., Маланія І.С., 

Рубашної С.Р., Петрів Л.В., Білінської В.В., Кучинської Г.М., Микитина Д.С., Медвідь Л.І., 

Трач Н.М., Пилипів Л.Г., Баран О.М., Боднара В.І., Яковишин О.Л., про надання дозволу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у власність, відповідно до 

ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада   
   

вирішила: 
 

         1. Надати дозвіл громадянці Копцюх Мар’яні Василівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Насташине, урочище Гук, площею 0,3600 га з передачею у власність. 

         2. Надати дозвіл громадянину Маланію Ігору Семеновичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Насташине, урочище Дадіва, площею 0,3100 га з передачею у власність. 

         3. Надати дозвіл громадянці Рубашній Світлані Романівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Насташине, урочище Сад, площею 0,5000 га з передачею у власність. 

         4. Надати дозвіл громадянці Петрів Ларисі Володимирівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, урочище Ланки, площею 0,1000 га з передачею у власність. 

         5. Надати дозвіл громадянці Білінській Вірі Василівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, урочище Ланки, площею 0,0800 га з передачею у власність. 

         6. Надати дозвіл громадянці Кучинській Галині Миколаївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, вул.С.Бандери, площею 0,1000 га з передачею у власність. 

         7. Надати дозвіл громадянину Микитину Дмитру Степановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Кривуля, площею 0,1500 га з передачею у 

власність. 



 

         8. Надати дозвіл громадянці Медвідь Любові Іванівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Мазури, площею 0,2000 га з передачею у власність. 

         9. Надати дозвіл громадянці Трач Наталії Миколаївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Засадки, площею 0,1900 га з передачею у власність. 

         10. Надати дозвіл громадянці Пилипів Людмилі Геннадіївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Мазури, площею 0,1500 га з передачею у власність. 

         11. Надати дозвіл громадянці Баран Ользі Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Озірець, площею 0,2500 га з передачею у власність. 

         12. Надати дозвіл громадянину Боднару Віталію Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Загай, площею 0,1100 га з передачею у власність. 

         13. Надати дозвіл громадянці Яковишин Ользі Леонтінівні  на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Старий Мартинів, урочище За городами, площею 0,9100 га з передачею у 

власність. 

          14. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із присвоєнням кадастрових номерів подати у встановленому порядку до  міської 

ради на затвердження.  

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

 16. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


