
  

                       

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                проект  

 

Від 16 червня 2016 р.                                                                                          №  265  

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва індивідуальних гаражів 

з передачею  у власність 
 

       Розглянувши подані до міської ради проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність гр. гр. Сьоми Л.Б., 

Стефанюка М.М., Коваль Л.В., Федів Н.П., Головінської Є.Р., Курача Р.П., Коник Н.І., Кравця 

В.В., Дутчак О.В., керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121 «Земельного Кодексу  України», 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

                                                                           вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Сьомі Ларисі Богданівні для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №130, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

1.1. Передати у власність гр. Сьомі Ларисі Богданівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0384) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №130,  площею 0,0024 га. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Стефанюку Михайлу Михайловичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №42, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність. 

2.1. Передати у власність гр. Стефанюку Михайлу Михайловичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0381) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №42,  площею 0,0024 га. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Коваль Людмилі Василівні для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №137, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

3.1. Передати у власність гр. Коваль Людмилі Василівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0387) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №137,  площею 0,0024 га. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Федів Наталії Петрівні для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №20, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

4.1. Передати у власність гр. Федів Наталії Петрівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0383) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №20,  площею 0,0024 га. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність гр. Головінській Євгенії Ришардівні для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Р.Шухевича №7а, площею 0,0030 га з передачею у 

приватну власність. 

5.1. Передати у власність гр. Головінській Євгенії Ришардівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:001:0809) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Р.Шухевича №7а, площею 0,0030 га. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Курачу Ришарду Павловичу для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин, вул. Р.Шухевича №416, площею 0,0022 га з передачею у приватну 

власність. 



6.1. Передати у власність гр. Курачу Ришарду Павловичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:001:0807) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Р.Шухевича №416, площею 0,0022 га. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність  гр. Коник Надії Іванівні для будівництва та обслуговування індивідуального гаража 

в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №16, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

7.1. Передати у власність гр. Коник Надії Іванівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0379) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №16,  площею 0,0024 га. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність гр. Кравцю Василю Володимировичу для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  №15, площею 0,0024 га з передачею у 

приватну власність. 

8.1. Передати у власність гр. Кравцю Василю Володимировичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0380) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  №15,  площею 0,0024 га. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі 

у власність гр. Дутчак Олені Володимирівні для будівництва та обслуговування індивідуального 

гаража в м. Бурштин, урочище «Глинище» №555, площею 0,0021 га з передачею у приватну 

власність. 

9.1. Передати у власність гр. Дутчак Олені Володимирівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:005:0807) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, урочище «Глинище» №555, площею 0,0021 га. 

10.  Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку. 

11.  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 

 
 

 

Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Гулик 

 

 

Начальник юридичного відділу                  _____________________________     В.Данилюк 

 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.Копаниця                                      

 

 

       

 


