
                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від   27 жовтня  2016 року                                                                                    № 11/19 – 16 
м. Бурштин  

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок  для будівництва  та обслуговування  

жилого будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка) 

з передачею у власність із земель запасу міської ради  

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви громадян (за списком) про надання 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

передачею у власність із земель запасу міської ради, відповідно до ст. ст. 12, 40, 116, 118,  

121,122 Земельного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації комісій земельної та з питань 

екології, законності та етики, міська рада 
                                  

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Назар Ігорю Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

49, площею 0,0907 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

2. Дати дозвіл Єйзен Олександру Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

51, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

3. Дати дозвіл  Кіндер Ігорю Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

52, площею 0,0804 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

4. Дати дозвіл  Антіпову Станіславу Вікторовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

53, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради ; 

5. Дати дозвіл Івасину Руслану Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

54, площею 0, 0900 га, з передачею у власність; 



6. Дати дозвіл Хантімірову Віталію Раїсовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

55, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради ; 

7. Дати дозвіл Кушніру Володимиру Зіновійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

56, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради ; 

8. Дати дозвіл Кунтому Багдану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

57, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

9. Дати дозвіл Кабану Федору Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

58, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

10. Дати дозвіл Скочинському Івану Якимовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

59, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради ; 

11. Дати дозвіл Гулі Володимиру Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

60, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

12. Дати дозвіл Гущину Едуарду Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

61, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

13. Дати дозвіл Турію Михайлу Степановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

62, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

14. Дати дозвіл Царевичу Олексію Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

63, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

15. Дати дозвіл Зелінському Олегу Ігоровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

64, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

16. Дати дозвіл Соколу Володимиру Сергійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

65, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

17. Дати дозвіл Іль’їну Роману Леонідовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

66, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

18. Дати дозвіл Голинському Ігорю Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

67, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

19. Дати дозвіл Іванківу Олегу Мироновичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

68, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

20. Дати дозвіл Денека Миколі Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

69, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

21. Дати дозвіл Гандзюку Тарасу Володимировичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

70, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

22. Дати дозвіл Чорненко Ользі Іванівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

71, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

23. Дати дозвіл Пилка Михайлу Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

72, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради ; 

24. Дати дозвіл Іроденко Ростиславу Богдановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

73, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

25. Дати дозвіл Шварцовій Любові Сергіївні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

74, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

26. Дати дозвіл Ковальчук Ростиславу Богдановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

75, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

27. Дати дозвіл Соківці Марії Петрівні на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

76, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

28. Дати дозвіл Козар Олегу Прокопійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

77, площею 0, 0957 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

29. Дати дозвіл Гавриліву Тарасу Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

78, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

30. Дати дозвіл Ткачівському Руслану Васильовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Квітковій № 

80, площею 0, 0781 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

31. Дати дозвіл Сіряку Роману Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 51, площею 0, 0924 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

32. Дати дозвіл Ватаманюку Юрію Мирославовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 53, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 



33. Дати дозвіл Волошину Андрію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 55, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

34. Дати дозвіл Скварі Степану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 57, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

35. Дати дозвіл Даниліву Михайлу Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 59, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

36. Дати дозвіл Вирсті Роману Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 61, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

37. Дати дозвіл Мархоцькому Степану Богдановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 63, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

38. Дати дозвіл Катрич Богдану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 65, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

39. Дати дозвіл Сідельник Зіновію Зіновійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 67, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

40. Дати дозвіл Процику Петру Ярославовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 68, площею 0, 0922 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

41. Дати дозвіл Скальському Василю Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 69, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

42. Дати дозвіл Квасію Віталію Володимировичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 71, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

43. Дати дозвіл Бакаю Назару Михайловичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 73, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

44. Дати дозвіл Касперу Володимиру Петровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 75, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

45. Дати дозвіл Сторощуку Василю Дмитровичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Незалежності 

№ 77, площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

46. Дати дозвіл Костіву Роману Максудовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 50, 

площею 0, 1000 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

47. Дати дозвіл Михайлишину Василю Степановичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 52, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

48. Дати дозвіл Павлишину Богдану Івановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 54, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

49. Дати дозвіл Ковалю Роману Миколайовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 55, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

50. Дати дозвіл Шатрову Олександру Віталійовичу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 56, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

51.Дати дозвіл Наритнику Володимиру Володимировичу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по 

вул. Лісній № 57, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

52. Дати дозвіл Боєчку Володимиру Адамовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 58, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

53. Дати дозвіл Кобелю Івану Юрійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 60, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

54. Дати дозвіл Засєдко Михайлу Богдановичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 61, 

площею 0, 0945 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

55. Дати дозвіл Любих Сергію Васильовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 62, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

56. Дати дозвіл Тіщенку Роману Сергійовичу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин  по вул. Лісній № 64, 

площею 0, 0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради; 

57. Розроблені та погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

присвоєнням кадастрового номера подати у встановленому порядку на затвердження 

чергової сесії міської ради. 

58. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови  В. Гулика та голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 
 

                 

                   

Секретар міської ради                                                      Богдан Рибчук 
 


