
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
       

 

 Від  20 грудня 2017 року                                                                                    № 28/42-17 

                   м. Бурштин 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель  

запасу міської ради 

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви  громадян Кохан О.М.,           

Микитишиної А.М., Понтелеєвої Н.В., Дулик О.Б., Сквари С.І., Волошина В.А.,         

Лектія Б.І., Бандури М.В., Гаракевича М.М., Папу Н.І., Кравчук Х.Т., Дорофея В.В., 

Непорадного І.І., Пушки Ю.М., Сеньківа С.В., Дуната В.С., Гачинського Т.М., 

Левицького О.Я., Кошкера О.А., Бігуна І.П., Королевич А.В., Іванківа О.М.,     

Скальського В.І., про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської 

ради, та доданий до неї проект відповідно до  ст. ст. 12, 40, 116,118,122,125,126, 

Земельного Кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав», врахувавши рекомендації комісії земельної та з 

питань екології, міська рада 

                                                                           

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Кохан 

Оксані Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. В.Івасюка № 65, площею 

0,1000 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

1.1. Передати у власність громадянці Кохан Оксані Миколаївні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0789) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. В.Івасюка № 

65, площею 0,1000 га. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Микитишиій Анастасії Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

2.1. Передати у власність громадянці Микитишиній Анастасії Миколаївні земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0941) для будівництва і обслуговування жилого 



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

Марти Гай № 25, площею 0,0900 га. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Понтелеєвій Наталії Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

3.1. Передати у власність громадянці Понтелеєвій Наталії Василівні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0933) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

22, площею 0,0900 га. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Дулик 

Оксані Богданівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 1, площею 0,0896 

га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

4.1. Передати у власність громадянці Дулик Оксані Богданівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0936) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 1, 

площею 0,0896  га. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Скварі Степану Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

5.1. Передати у власність громадянину  Скварі Степану Івановичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0939) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№ 57, площею 0,0900 га. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Волошину Василю Андрійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

6.1. Передати у власність громадянину Волошину Василю Андрійовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0934) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Марти Гай № 7, площею 0,0900 га. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Лектій Богдані Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

7.1. Передати у власність громадянці Лектій Богдані Іванівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0917) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

11, площею 0,0900 га. 

 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Бандурі Марії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука 

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

8.1. Передати у власність громадянці Бандурі Марії Володимирівні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0905) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука 

№ 70, площею 0,0945 га. 



 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гаракевичу Михайлу Мироновичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 

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

9.1. Передати у власність громадянину  Гаракевичу Михайлу Мироновичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0942) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Воїнів АТО № 11, площею 0,0900 га. 

 

 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Папу 

Ніні Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 20, площею 0,0900 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

10.1. Передати у власність громадянці Папу Ніні Іванівні земельну ділянку (кад. номер 

2621210300:01:005:0929) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 20, 

площею 0,0900 га. 

 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Кравчук Христині Тарасівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 

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

11.1. Передати у власність громадянці Кравчук Христині Тарасівні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0916) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 

25, площею 0,0900 га. 

 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Дорофею Володимиру Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

12.1. Передати у власність громадянину Дорофею Володимиру Васильовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0932) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Марти Гай № 20, площею 0,0900 га. 

 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Непорадному Івану Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

13.1. Передати у власність громадянину Непорадному Івану Івановичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0940) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

23, площею 0,0900 га. 

 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Пушці Юрію Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 

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

14.1. Передати у власність громадянину Пушці Юрію Михайловичу  земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0912) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 

1, площею 0,0900 га. 

 



15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Сеньківу Сергію Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

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

15.1. Передати у власність громадянину Сеньківу Сергію Васильовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0913) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 

10, площею 0,0900 га. 

 

 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Дунату Віктору Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна № 65, 

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

16.1. Передати у власність громадянину Дунату Віктору Сергійовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0938) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна № 65, 

площею 0,0900 га. 

 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Гачинському Тарасу Михайловичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна № 63, 

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

17.1. Передати у власність громадянину Гачинському Тарасу Михайловичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0882) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна 

№ 63, площею 0,0900 га. 

 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Левицькому Олегу Ярославовичу  для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО  № 

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

18.1. Передати у власність громадянину Левицькому Олегу Ярославовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0930) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Воїнів АТО №3, площею 0,0900 га. 

 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Кошкеру Олександру Анатолійовичу  для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна 

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

19.1. Передати у власність громадянину Кошкеру Олександру Анатолійовичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0922) для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Лісна 

№76, площею 0,0900 га. 

 

20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Бігун Ірині Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука № 49, площею 

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

20.1. Передати у власність громадянці Бігун Ірині Павлівні  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0870) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Миколайчука 

№ 49, площею 0,0900 га. 

 



21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Королевич  Анастасії Василівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№ 50, площею 0,0922 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

21.1. Передати у власність громадянці Королевич Анастасії Василівні  земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0928) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№ 50, площею 0,0922 га. 

 

 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Іванківу Олегу Мироновичу   для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Квіткова № 68, 

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

22.1. Передати у власність громадянину  Іванківу Олегу Мироновичу   земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0943) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул.. Квіткова  № 

68, площею 0,0900 га. 

 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Скальському Василю Івановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

23.1. Передати у власність громадянину Скальському Василю Івановичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0900) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Незалежності № 69, площею 0,0900 га. 

 

                  24. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством   

 порядку. 

25. 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           
                                      

 

 

         
 


