
                                                                                                                                                

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 Від 26 січня 2018 року                                                                                       № 27/44-18 

 м. Бурштин 

 

                  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) з передачею у приватну власність із земель  

запасу міської ради (гр.гр. Яцик Р.М., Осипенков В.М.,  

Волошин В.С., Ткачук М.П., Вовк І.Я., Шандура М.О.,  

Кіндер І.В., Дмуховська А.А., Ковальчук О.М., Кіцера П.С.,  

Бесага О.П., Баран Е.І., Навроцький М.П., Процик П.Я.,  

Танчин О.П., Трач С.Р., Угрин О.М., Жданюк А.П.,  

Чорний М.М., Ковальчук І.І., Білошапка С.М., Башук Л.А.) 

 

           Розглянувши подані до міської ради заяви  громадян Яцика Р.М., Осипенкова В.М., 

Волошина В.С., Ткачука М.П., Вовка І.Я., Шандури М.О., Кіндера І.В., Дмуховської А.А., 

Ковальчук О.М., Кіцери П.С., Бесаги О.П., Баран Е.І., Навроцького М.П., Процика П.Я., 

Танчин О.П., Трача С.Р., Угрин О.М., Жданюк А.П., Чорного М.М., Ковальчук І.І., 

Білошапки С.М., Башук Л.А., 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 землеустрою відповідно до  ст. ст. 12, 40,                            

79-1,116,118,122,125,126,186 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону 

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 громадянину 

Яцику Роману Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 8, 

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

1.1. Передати у власність громадянину Яцику Роману Михайловичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0962) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 8, площею 0,0900 га. 

 

 

 



2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Осипенкову Володимиру Миколайовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 14, 

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

2.1. Передати у власність громадянину Осипенкову Володимиру Миколайовичу 

земельну ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0945) для будівництва і обслуговування 

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

Марти Гай  № 14, площею 0,0900 га. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Волошину Василю Степановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО № 15, 

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

3.1. Передати у власність громадянину Волошину Василю Степановичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0948) для будівництва і обслуговування жилого 

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

АТО   № 15, площею 0,0900 га. 

 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ткачуку Миколі Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 9, 

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

4.1. Передати у власність громадянину Ткачуку Миколі Петровичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0918) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай  № 9, 

площею 0,0900 га. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Вовк Ігорю Ярославовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 12, площею 0,0900 га, 

з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

5.1. Передати у власність громадянину Вовк Ігорю Ярославовичу земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0931) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 12, 

площею 0,0900 га. 

 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Шандурі Марії Олексіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай  № 28, площею 0,0900 

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

6.1. Передати у власність громадянці Шандурі Марії Олексіївні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0963) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти гай № 28, 

площею 0,0900 га. 

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Кіндеру Ігорю Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

площею 0,0804 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

7.1. Передати у власність громадянину Кіндеру Ігорю  Васильовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0957) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 52, площею 0,0804 га. 

 

 



8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці  

Дмуховській Аллі Адамівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 9, 

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

8.1. Передати у власність громадянці Дмуховській Аллі Адамівні  земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0951) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 9, 

площею 0,0896 га. 

 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці  

Ковальчук Оксані Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 19, 

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

9.1. Передати у власність громадянці Ковальчук Оксані Михайлівні земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0956) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 19, площею 0,0896 га. 

  

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину   

Кіцері Петру Степановичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 23, площею 0,0896 га, 

з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

10.1. Передати у власність громадянину  Кіцері Петру Степановичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0968) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 23, площею 0,0896 га. 

 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці   

Бесазі Ользі Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 5, площею 0,0896 га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

11.1. Передати у власність громадянці Бесазі Ользі Петрівні  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0952) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 5, 

площею 0,0896 га. 

 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці   

Баран Емілії Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Незалежності № 54, площею 

0,0922га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

12.1. Передати у власність громадянці Баран Емілії Іванівні  земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0967) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

№ 54, площею 0,0922 га. 

 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Навроцькому Михайлу Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО  № 23, 

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

13.1. Передати у власність громадянину Навроцькому Михайлу Петровичу  земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0953) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Ато № 23, площею 0,0900 га. 

 

 



14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Процику Петру Ярославовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

14.1. Передати у власність громадянину  Процику Петру Ярославовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0960) для будівництва і обслуговування жилого 

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

Незалежності № 68, площею 0,0922 га. 

 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Танчин Ользі Петрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай  № 24, площею 

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

15.1. Передати у власність громадянці Танчин Ользі Петрівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0964) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай № 24, 

площею 0,0900 га. 

 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину  

Трачу  Степану Романовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Воїнів АТО  № 21, 

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

16.1. Передати у власність громадянину Трачу Степану Романовичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0959) для будівництва і обслуговування жилого 

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

АТО  № 21, площею 0,0900га. 

 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Угрин Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 30, площею 0,0900га, з 

передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

17.1. Передати у власність громадянці Угрин Ользі Михайлівні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0965) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 30, 

площею 0,0900 га. 

 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Жданюк Анні Павлівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 13, площею 0,0896 га, 

з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

18.1. Передати у власність громадянці Жданюк Анні Павлівні земельну ділянку (кад. 

номер 2621210300:01:005:0954) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 13, 

площею 0,0896 га. 

 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Чорному Миколі Михайловичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна № 29, 

площею 0,0869 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

19.1. Передати у власність громадянину Чорному Миколі Михайловичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0958) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 29, площею 0,0869 га. 

 

 



20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Ковальчуку Ігорю Ігоровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Квіткова № 75, 

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

20.1. Передати у власність громадянину Ковальчуку Ігорю Ігоровичу земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0961) для будівництва і обслуговування жилого 

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

№ 75, площею 0,0900 га. 

 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Білошапці Степанії Миколаївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Марти Гай  № 32, 

площею 0,0856 га, з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

21.1. Передати у власність громадянці Білошапці Степанії Миколаївні земельну 

ділянку (кад. номер 2621210300:01:005:0966) для будівництва і обслуговування жилого 

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

гай № 32, площею 0,0856 га. 

 

 22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

Башук Людмилі Андріївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 11, площею 0,0896 га, 

з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради. 

22.1. Передати у власність громадянці Башук Людмилі Андріївні земельну ділянку 

(кад. номер 2621210300:01:005:0955) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Бурштин, вул. Весняна  № 11, 

площею 0,0896 га. 

                 

           23. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством   

 порядку. 

           24. 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           
                                      

 
 


