
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

                                                                                                

Від    04 березня   2016 року                                                                             № 17/07 - 16 

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з передачею  у власність 
 

       Розглянувши подані до міської ради проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадян  Трешнівський Я.І., Ковбасник Г.С., Бачкур В.М., Адамів О.О.,       

Мельник І.І., Білоголовська Г.Д., керуючись ст. ст. 12, 116, 118, 120, 121 «Земельного 

Кодексу  України», Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада 

                                                                           вирішила: 

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

власність  гр. Трешнівський Ярославу Івановичу  для будівництва і обслуговування 

індивідуального авто гаража в м. Бурштин урочище «Глинище» № 156, площею 0,0024 га з 

передачею у  приватну власність. 

   1.1. Передати у власність гр. Трешнівський Ярославу Івановичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:005:0800) для будівництва і обслуговування індивідуального авто гаража в м. 

Бурштин  урочище «Глинище» № 156, площею 0,0024 га. 

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

власність  гр. Ковбасник Ганні Семенівні  для будівництва і обслуговування індивідуального авто 

гаража в м. Бурштин урочище «Глинище» № 208, площею 0,0022 га з передачею у  приватну 

власність. 

   2.1. Передати у власність гр. Ковбасник Ганні Семенівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:005:0801) для будівництва і обслуговування індивідуального авто гаража в м. 

Бурштин  урочище «Глинище» № 208, площею 0,0022 га. 

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

власність  гр. Адамів Олексію Остаповичу для ведення особистого селянського господарства в м. 

Бурштин, по вул.  

С. Бандери,  площею 0, 0358 га з передачею  у  приватну власність. 

   3.1. Передати у власність гр. Адамів Олексію Остаповичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:001:0794) для ведення особистого селянського господарства в м. Бурштин, по вул. 

С.Бандери, площею 0,0358га.  

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

власність  гр. Мельник Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в м. Бурштин по вул. Торгова,  площею 0,0845 га з передачею у 

приватну власність . 



   4.1. Передати у власність гр. Мельник Івану Івановичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:002:0532) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Торгова, площею 0,0845 га. 

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

власність  гр. Білоголовській  Галині Данилівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в м. Бурштин по вул. Юхвітова 12,  площею 0,0800 га з 

передачею у приватну власність . 

   5.1. Передати у власність гр. Білоголовській Галині Данилівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0361) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Юхвітова 12, площею 0,0800 га. 

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

  7. 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 

 


