
 

                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 29 червня 2021 року                                                                                              № 48/14-21  

м. Бурштин 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого  

селянського господарства з передачею у приватну власність  

(громадяни: Антонів Р.І., Ліхтарович Г.В., Леочко Н.В., 

Лесюк І.В., Сенів М.М., Содома І.П., Паук П.Й., 

Полоцька І.В., Гук М.К., Статкевич І.Я.) 

 

 

 Розглянувши заяви громадян Антоніва Р.І., Ліхтарович Г.В., Леочко Н.В., Лесюк І.В., 

Сенів М.М., Содоми І.П., Паука П.Й., Полоцької І.В., Гук М.К., Статкевича І.Я., та подані 

до міської ради проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства, з передачею у приватну власність відповідно до 

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

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

«Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав», 

враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, міська рада 
 

вирішила: 
 

        1.  Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Антоніву Руслану Івановичу  для ведення особистого селянського господарства в 

с.Юнашків, урочище Середній лан, площею 0,3000 га, з передачею у приватну власність. 

        1.1. Передати у власність громадянину Антоніву Руслану Івановичу земельну ділянку 

(кадастровий номер 2624487501:01:002:0341) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Середній лан, площею 0,3000 га. 

        2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Ліхтарович Галині Володимирівні для ведення особистого селянського господарства в 

с.Демянів, вул.Привокзальна, площею 0,0543 га, з передачею у приватну власність. 

        2.1. Передати у власність громадянці  Ліхтарович Галині Володимирівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 2621282001:03:001:0021) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, вул.Привокзальна, площею 0,0543 га.   

        3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Леочко Надії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства в 

с.Задністрянське, урочище  За Штрикою, площею 0,1557 га, з передачею у приватну 

власність. 

 

        

 



 

 

       3.1. Передати у власність громадянці Леочко  Надії  Володимирівні ділянку 

(кадастровий номер 2621283201:01:001:0713) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище  За  Штрикою площею 0,1557 га.        

       4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Лесюк Ірині Володимирівні для ведення особистого селянського господарства в с.Старий 

Мартинів,  площею 0,3900 га, з передачею у приватну власність. 

        4.1. Передати у власність громадянці Лесюк Ірині Володимирівні ділянку 

(кадастровий номер 2621286601:01:001:0359) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Старий Мартинів, площею 0,3900 га.   

         5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Содомі Івану Петровичу  для ведення особистого селянського господарства в с.Насташине, 

урочище Довгі гони,  площею 0,7500 га, з передачею у приватну власність. 

        5.1. Передати у власність громадянину  Содомі Івану Петровичу ділянку (кадастровий 

номер 2621285701:01:001:0764) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Насташине, урочище Довгі гони площею 0,7500 га.   

        6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Сеніву Михайлу Михайловичу для ведення особистого селянського господарства в 

с.Діброва,  площею 2,0000 га, з передачею у приватну власність. 

        6.1. Передати у власність громадянину Сеніву Михайлу Михайловичу ділянку 

(кадастровий номер 2624485802:01:002:0085) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Діброва, площею 2,0000 га.   

        7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Пауку Петру Йосиповичу  для ведення особистого селянського господарства в с.Бовшів, 

урочище Оболонь,  площею  0,1473 га, з передачею у приватну власність. 

        7.1. Передати у власність громадянину Пауку Петру Йосиповичу  ділянку 

(кадастровий номер 2621280601:01:001:0827) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Бовшів, урочище  Оболонь,  площею 0,1473 га.   

          8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Полоцькій Ірині Василівні  для ведення особистого селянського господарства в с.Слобода, 

урочище Перші городи,  площею  0,0580 га, з передачею у приватну власність. 

          8.1. Передати у власність громадянці Полоцькій Ірині Василівні  ділянку 

(кадастровий номер 2621286003:02:001:0309) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Слобода, урочище Перші городи, площею 0,0580га.   

          9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Гук Марії Каролівні  для ведення особистого селянського господарства в с.Різдвяни, 

урочище Старовина,  площею  0,1292 га, з передачею у приватну власність. 

          9.1. Передати у власність громадянці Гук Марії Каролівні  ділянку (кадастровий 

номер 2621286600:03:001:1304) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Різдвяни, урочище Старовина, площею 0,1292 га.   

          10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Гук Марії Каролівні  для ведення особистого селянського господарства в с.Різдвяни, 

урочище За городами,  площею  0,3236 га, з передачею у приватну власність. 

          10.1. Передати у власність громадянці Гук Марії Каролівні  ділянку (кадастровий 

номер 2621286603:02:001:0283) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Різдвяни, урочище За городами, площею 0,3236 га.   

          11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Гук Марії Каролівні  для ведення особистого селянського господарства в с.Різдвяни, 

урочище За городами,  площею  0,2765 га, з передачею у приватну власність. 

          11.1. Передати у власність громадянці Гук Марії Каролівні  ділянку (кадастровий 

номер 2621286600:03:001:1323) для ведення особистого селянського господарства в 

с.Різдвяни, урочище За городами, площею 0,2765 га. 

 

 

 

           



 

 

          12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Статкевичу Івану Ярославовичу    для ведення особистого селянського господарства в 

с.Задністрянське, урочище  Поля фільтрації,  площею  0,1150 га, з передачею у приватну 

власність. 

          12.1. Передати у власність громадянину Статкевичу Івану Ярославовичу  ділянку 

(кадастровий номер 2621283201:01:001:0715) для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище Поля фільтрації, площею 0,1150 га. 

          13.Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

          15. 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 
 


