
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                    

Від 11 вересня 2015 р.                                                                                   №21.7/61-15        

м.Бурштин 

 

Про  надання дозволу 

на складання проекту  відведення 

земельних  ділянок  з передачею у власність 

 

      Розглянувши подані до міської ради заяви гр. Калітка М.В., Скорохода І.П., Ориняк 

П.І., Завальнюк А.В., Брязгіна Т. Б., Савчак Ю.С., Бесага В.Я., Логай Р.С., Вільчик В.М., 

Пугач Н.Б, про надання дозволу на складання проекту відведення земельної ділянки з 

передачею у власність, керуючись ст. ст. 12,116,118,120,121,Земельного Кодексу України 

та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи  рекомендації 

комісії  земельної та з питань екології, міська рада      

                               

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Калітці Миколі Володимировичу на складання проекту землеустрою  

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  в м. Бурштині по вул. Юхвітова, 8 площею 0,0820 га із 

земель запасу  з передачею у власність. 

2. Дати дозвіл Скороході Ігорю Павловичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштині  в 

урочище « Верб’є»,  площею 0,0500 га з передачею у власність. 

3. Дати дозвіл  Ориняк Павліні Іванівні на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштині  в 

урочище « Вівсище»,  площею 0,1500 га з передачею у власність. 

4. Дати дозвіл Завальнюку Андрію Володимировичу  на складання проекту землеустрою  

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  в м. 

Бурштині  в урочище « За орсом»,  площею 0,1500 га з передачею у власність. 

5. Дати дозвіл  Брязгіній Тетьяні Борисівні на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для  будівництва та обслуговування індивідуального автогаража в м. 

Бурштині в урочищі «Схил»  № 49, площею 0,0024 га з передачею у власність. 

6. Дати дозвіл Савчак Юлії Сергіївні на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в м. Бурштині по вул. Юхвітова, 6 площею 0,0840 га із земель запасу  з 

передачею у власність. 



7. Дати дозвіл Бесазі Володимиру Ярославовичу на складання проекту землеустрою  

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  в м. Бурштині по вул. Юхвітова, 2 площею 0,0840 га із 

земель запасу  з передачею у власність. 

8. Дати дозвіл Логай Роману Степановичу на складання проекту землеустрою  відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських 

будівель та споруд  в м. Бурштині по вул. Юхвітова, 10 площею 0,0820 га із земель запасу  

з передачею у власність. 

9. Дати дозвіл Вільчику Віталію Михайловичу на складання проекту землеустрою  

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  в м. Бурштині по вул. Юхвітова, 4 площею 0,0840 га із 

земель запасу  з передачею у власність. 

10. Розроблені та погоджені проекти відведення землеустрою земельної ділянки із 

присвоєнням  кадастрового  номера подати у встановленому порядку на затвердження 

чергової сесії міської ради.   

 11. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського голови   

В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології М. Волочія. 

 

 

 

Міський  голова                                                                П.Курляк 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 


