
                                                                                                                                                   

                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від   24 червня  2016 року                                                                                  № 21/14 - 16 

м. Бурштин 

 

 

Про надання дозволу на складання 

проектів відведення земельних ділянок  

з передачею у власність 

 

            Розглянувши листи відділу Держземагенства у Галицькому районі від 12.08.2013 

р. № 330/05/05 та Галицького міжрайонного управління водного господарства від 

04.09.2013 р. № 03-04/192, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст..12,116,118,121 Земельного Кодексу України, врахувавши 

пропозиції комісії земельної та з питань екології, міська рада 

                                                  

                                                                   вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Літинській Софії Василівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 43 площею 0,0990 га з передачею у власність. 

2. Дати дозвіл Метинській Ганні Ярославівні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 47 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

3. Дати дозвіл Бігун Ірині Павлівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

49 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

4. Дати дозвіл Бойчук Ользі Ільківні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

51 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

5. Дати дозвіл Шпак Ірині Михайлівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

53 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

6. Дати дозвіл Сав’як Михайлу Володимировичу на складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Бурштин  по вул. Миколайчука, 54 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

7. Дати дозвіл Левицькій Надії Володимирівні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 55 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

8. Дати дозвіл Бардашевській Галині Олексіївні на складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Бурштин  по вул. Миколайчука, 57 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

9. Дати дозвіл Пугач Надії Богданівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

58 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

10. Дати дозвіл Абрам’юк Ользі Олексіївні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 59 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

11. Дати дозвіл Букавин Марії Гілярівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

61 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

12. Дати дозвіл Кожухар Лідії Володимирівні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 62 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

13. Дати дозвіл Шубер Світлані Миколаївні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 63 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

14. Дати дозвіл Слободян Надії Григорівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 64 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

15. Дати дозвіл Красновському Володимиру Михайловичу на складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Бурштин  по вул. Миколайчука, 65 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

16. Дати дозвіл Шнайдер Роману Володимировичу на складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Бурштин  по вул. Миколайчука, 66 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

17. Дати дозвіл Крупі Івану Степановичу на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

67 площею 0,0900 га з передачею у власність. 

18.  Дати дозвіл Федунків Анні Петрівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Миколайчука, 

68 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

19.  Дати дозвіл Бандурі Марії Володимирівні на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Миколайчука, 70 площею 0,0945 га з передачею у власність. 

20. Дати дозвіл Сегиді Олегу Анатолійовичу на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Незалежності, 48 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

21. Дати дозвіл Королевич Анастасії Василівні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Незалежності, 50 площею 0,0922 га з передачею у власність. 



22. Дати дозвіл Калині Теклі Степанівні на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Незалежності, 

52 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

23. Дати дозвіл Чубатюк Р.І. на складання проекту землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Незалежності, 56 

площею 0,0922 га з передачею у власність. 

24. Дати дозвіл Ковальчук Василині  Михайлівні на складання проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. 

Бурштин  по вул. Незалежності, 60 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

25. Дати дозвіл Свириді Магдалині Онуфріївні на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Незалежності, 62 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

26. Дати дозвіл Гичці Івану Івановичу на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. Незалежності, 

64 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

27. Дати дозвіл Шведу Ярославу Івановичу на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Незалежності, 70 площею 0,0922 га з передачею у власність. 

28. Дати дозвіл Дерев’янку Федору Петровичу у на складання проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Бурштин  по вул. 

Незалежності, 72 площею 0,0862 га з передачею у власність. 

29. Розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із присвоєнням кадастрових номерів подати у встановленому порядку 

на затвердження чергової сесії міської ради. 

30.  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 

 

 

 
 

                                                                                                                    
                                                                                            


