
                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від   26  серпня  2016 року                                                                                 № 18/16 - 16 

 м. Бурштин 

 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів 

з передачею у власність 
 

           Розглянувши подані до міської ради заяви про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів з передачею у власність громадян Палинички М.Й., Вітер С.П.,                    

Деревянка Ф.П., Падучака Б.Б., Кіт М.Б., Грищенко Г.О., Дирди О.Г. відповідно до ст. 

ст. 12, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу  України, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

                                                                             

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Палиничці 

Михайлу Йосифовичу для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в 

м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 50, площею 0,0024 га з передачею у приватну 

власність. 

1.1. Передати у власність гр. Палиничці Михайлу Йосифовичу земельну ділянку               

(кад.номер 2621210300:01:004:0377) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 50,  площею 0,0024 га. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Вітер 

Стефанії Павлівні для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                     

м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 43, площею 0,0024 га з передачею у приватну 

власність. 

2.1. Передати у власність гр. Вітер Стефанії Павлівні земельну ділянку                      

(кад.номер 2621210300:01:004:0382) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в   м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 43,  площею 0,0024 га. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної гр. Дерев’янку Федору 

Петровичу для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. Бурштин, 

вул. Юхвітова  № 46, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

3.1. Передати у власність гр. Деревянку Федору Петровичу земельну ділянку                      

(кад. номер 2621210300:01:004:0385) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 46,  площею 0,0024 га. 



4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Падучаку 

Богдану Богдановичу для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в м. 

Бурштин, вул. Юхвітова  № 36, площею 0,0024 га з передачею у приватну власність. 

4.1. Передати у власність гр. Падучаку Богдану Богдановичу земельну ділянку                  

(кад.номер 2621210300:01:004:0371) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 36,  площею 0,0024 га. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної гр. Кіт Михайлу 

Богдановичу для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                                

м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 49, площею 0,0024 га з передачею у приватну 

власність. 

5.1. Передати у власність гр. Кіт Михайлу Богдановичу земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:004:0375) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража 

в м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 49,  площею 0,0024 га. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Грищенко  

Галині Омелянівні для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                          

м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 117, площею 0,0024 га з передачею у приватну 

власність. 

6.1. Передати у власність гр. Грищенко  Галині Омелянівні земельну ділянку                     

(кад.номер 2621210300:01:004:0376) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 117,  площею 0,0024 га. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дирді 

Оксані Григорівні  для будівництва та обслуговування індивідуального гаража в                   

м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 35, площею 0,0024 га з передачею у приватну 

власність. 

7.1. Передати у власність гр. Дирді Оксані Григорівні земельну ділянку                   

(кад.номер 2621210300:01:004:0374) для будівництва та обслуговування 

індивідуального гаража в   м. Бурштин, вул. Юхвітова  № 35,  площею 0,0024 га. 

8. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку. 

9.  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 

 

 

 

 


