
                                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 27 травня 2021 року                                                                                          № 47/12-21  

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадяни Пендерецький З.М., Пендерецька М.З., 

Пилипів М.М., Федунків Я.П., Дзюбинська Л.Т., Вільчик І.В., 

Верестюк Г.Є., Шувар Х.С., Торконяк З.В., Дронь С.І.,  

Дронь Т.І., Семчишин С. І., Семчишин І.С., Гіфес Г.О., 

Гіфес М.С., Наритник М.В., Яремків Т.Т., Николин О.Б.,  

Дейсак Є.П., Дейсак М.С., Мацькевич З.І., Шмігель Я.В., 

Шмігель Г.М., Клюба І.Ю., Корчинська М.Я., Угрин В.І.) 

 

 

         Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Пендерецького З.М., 

Пендерецької М.З., Пилипів М.М., Федунків Я.П., Дзюбинської Л.Т., Верестюк Г.Є., 

Шувар Х.С., Торконяка З.В.,  Дронь Т.І., Дроня С.І., Вільчика І.В., Семчишина С.І., 

Семчишин І.С., Гіфес Г.О., Гіфеса М.С., Наритник М.В., Яремків Т.Т., Николина О.Б., 

Дейсак Є.П., Дейсака М.С., Мацькевича З.І.,Шмігеля Я.В.,Шмігель Г.М.,Клюби 

І.Ю.,Корчинської М.Я.,Угрина В.І., про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у  власність, відповідно до ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного 

кодексу України, керуючись ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, міська рада 
 

вирішила: 
 

         1. Надати дозвіл громадянину Пендерецькому Зіновію Миколайовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Тенетники, урочище Березина, площею 0,4700 га з 

передачею у власність. 

         2. Надати дозвіл громадянці Пендерецькій Марії Зіновіївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Тенетники, урочище Дуброва, площею 0,2500 га з передачею у власність. 

         3. Надати дозвіл громадянину Пилипіву Миколі Михайловичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Мазури, площею 0,2600 га з передачею у 

власність. 

         4. Надати дозвіл громадянці Верестюк Галині Євгеніївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 



господарства в с.Коростовичі, урочище Мазури, площею 0,7309 га з передачею у 

власність. 

         5. Надати дозвіл громадянину Федунківу Ярославу Петровичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,1200 га з передачею у власність. 

         6. Надати дозвіл громадянці Дзюбинській Любові Теодорівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,2000 га з передачею у власність. 

          7. Надати дозвіл громадянину Вільчику  Івану Васильовичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Бовшів по вул.Шевченка, площею 0,0800 га з передачею у власність. 

          8. Надати дозвіл громадянці Шувар Христині Степанівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,1200 га з передачею у власність. 

         9. Надати дозвіл громадянину Торконяку Зіновій Васильович на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Середня дорога, площею 1,1000 га, з передачею у 

власність. 

          10. Надати дозвіл громадянці Дронь Тетяні Іванівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,1500 га з передачею у власність. 

          11. Надати дозвіл громадянину Дроневі Степану Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Бродська долина, площею 0,1500 га з передачею у 

власність. 

          12. Надати дозвіл громадянину Семчишиу Степану Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шевчукове, площею 0,2400 га з передачею у 

власність. 

          13. Надати дозвіл громадянці Семчишин Ірині Степанівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Коло Цюлюпи, площею 0,2000 га з передачею у 

власність. 

          14. Надати дозвіл громадянці Гіфес Ганні Олексіївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,1200 га з передачею у власність. 

          15. Надати дозвіл громадянину Гіфесу Михайлу Степановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Шнури, площею 0,2000 га з передачею у власність. 

          16. Надати дозвіл громадянці Наритник Марії Володимирівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Тенетники, урочище Малі ниви, площею 0,6000 га з передачею у 

власність. 

          17. Надати дозвіл громадянці Яремків Тетяні Теодорівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Березники, площею 0,0800 га з передачею у власність. 

          18. Надати дозвіл громадянину Николину Олегу Богдановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Бовшів по вул.Грушевського, площею 0,1125 га з передачею у власність. 

          19. Надати дозвіл громадянці Дейсак Євгенії Петрівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, урочище Верб’є, площею 0,0500 га з передачею у власність. 

          20. Надати дозвіл громадянину Дейсаку Михайлу Степановичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Бурштин, урочище Березники, площею 0,2000 га з 

передачею у власність. 



          21. Надати дозвіл громадянину Мацькевичу Зеновію Івановичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Задністрянське, урочище Корналівка, площею 0,2000 га з 

передачею у власність. 

          22. Надати дозвіл громадянину Шмігель Ярославу Володимировичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Тенетники, урочище Під лісом, площею 0,4000 га з 

передачею у власність. 

          23. Надати дозвіл громадянці Шмігель Галині Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Тенетники, урочище Під лісом, площею 0,5200 га з передачею у 

власність. 

          24. Надати дозвіл громадянину Клюбі Ігорю Юрійовичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Сарники, урочище Довга, площею 0,2500 га з передачею у власність. 

          25. Надати дозвіл громадянці Корчинській Мирославі Ярославівні  на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Бовшів, урочище Коло хати, площею 0,4100 га з передачею у 

власність. 

          26. Надати дозвіл громадянину Угрину Володимиру Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків по вул.Остаповича, площею 0,3100 га з передачею у власність. 

          27. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із присвоєнням кадастрових номерів подати у встановленому порядку до  міської 

ради на затвердження.  

          28. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

 29. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і  

заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

 
        Міський голова                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 
 


