
                                                                                             
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                      

Від 28 квітня 2017 року                                                                                    № 26/30-17 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 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 Угрин О.М., Пушки Ю.М., 

Навроцького М.П., Чорного М.М., Косенка П.В., Трача С.Р., Цирульнікова А.О.,                      

Кіцери П.С.,Гаракевича М.М.,Слободян Н.Г., про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність із земель запасу міської ради, відповідно до ст. ст. 12, 40, 116, 118,  121,123 

Земельного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада   
                                                                                         

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл Угрин Ользі Михайлівні 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. Весняна № 30, 

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

2. Дати дозвіл Пушці Юрію 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. Воїнів АТО 

№ 1, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

3. Дати дозвіл Навроцькому 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. Воїнів АТО 

№ 23, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

4. Дати дозвіл Чорному Миколі 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. Весняна №29, 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

 

 



5. Дати дозвіл Косенку Павлу 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. Воїнів АТО 

№ 19, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

6. Дати дозвіл Трачу Степану Романовичу 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. Воїнів АТО 

№ 21, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

7. Дати дозвіл Цирульнікову Андрію Олександровичу 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. Воїнів АТО 

№ 9, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

8. Дати дозвіл Кіцері Петру 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. Весняна №23, 

площею 0,0896 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

9. Дати дозвіл Гаракевичу Михайлу 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. Воїнів АТО 

№ 11, площею 0,0900 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

10. Дати дозвіл Слободян Надії Григорівні 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. Миколайчука 

№ 64, площею 0,0945 га, з передачею у власність із земель запасу міської ради. 

11. Розроблений та погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

присвоєнням кадастрового номера громадянам подати у встановленому порядку на 

затвердження чергової сесії міської ради. 

12. 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 

 
 

  


