
                                                                                                                  

                                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 27 травня 2021 року                                                                                        № 48/12-21 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність (громадяни: 

Сторощук Е.Д., Кучер М.С., Курдидик А.І., Сахро М.Г., 

Токаєв Р.П., Токаєва В.О., Лаврук О.М., Боднар З.М., 

Боднар М.І., Коцур М.М., Кочило В.Я., Стеблинська Г.Б., 

Красновський В.Б., Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунків Р.І., 

Ковальчук О.О., Шпирналь Л.М., Олексів Г.В., Олексів О.І., 

Олексів І.О., Варунків П.П., Варунків Л.С., Юрович Н.А., 

Могилевич Р.П., Гуринович Г.Я.) 
 

 

         Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Сторощука Е.Д., Кучера М.С., 

Курдидика А.І., Сахро М.Г., Токаєва Р.П., Токаєвої В.О., Лаврук О.М., Боднар З.М., 

Боднара М.І., Коцура М.М., Кочила В.Я., Коцура М.М., Кочила В.Я., Стеблинської Г.Б., 

Красновського В.Б., Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунківа Р.І., Ковальчука О.О., 

Шпирналь Л.М., Олексів Г.В., Олексіва О.І., Олексіва І.О., Варунківа П.П., Варунків Л.С., 

Юрович Н.А.,Могилевич Р.П.,Гуринович Г.Я.,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 Сторощуку Едуарду Дмитровичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище За Кекляком, площею 0,0600 га з передачею у 

власність. 

          2. Надати дозвіл громадянину Кучеру Михайлу Степановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куничі, урочище Пруська, площею 0,4100 га з передачею у власність. 

          3. Надати дозвіл громадянину Курдидику Андрію Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Бовшів, урочище Винна, площею 0,1000 га з передачею у власність. 

          4. Надати дозвіл громадянці Сахро Марії Гнатівні на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с.Різдвяни, урочище Млака, площею 0,3000 га з передачею у власність. 



          5. Надати дозвіл громадянину Токаєву Руслану Петровичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище За штрикою 4-гони, площею 0,1200 га з 

передачею у власність. 

         6. Надати дозвіл громадянці Токаєвій Валентині Олександрівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище За штрикою 2 гони, площею 0,5600 га з 

передачею у власність. 

        7. Надати дозвіл громадянці Лаврук Ользі Миколаївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Вигівка по вул.Зелена,  площею 0,5500 га з передачею у власність. 

        8. Надати дозвіл громадянці Боднар Зоряні Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Безгора, площею 0,2200 га з передачею у власність. 

        9. Надати дозвіл громадянину Боднару Михайлу Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Збіч,  площею 0,2500 га з передачею у власність. 

        10. Надати дозвіл громадянину Коцуру Миколі Михайловичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Вигівка, урочище Коло Франка, площею 0,2500 га з передачею у 

власність. 

        11. Надати дозвіл громадянину Кочилу Василю Ярославовичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин по вул.Івасюка, площею 0,0200 га з передачею у власність. 

         12. Надати дозвіл громадянці Стеблинській Галині Богданівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, урочище Конюшина, площею 0,1000 га з передачею у власність. 

         13. Надати дозвіл громадянину Красновському Володимиру Богдановичу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в м.Бурштин, урочище Біла Глина, площею 0,0600 га 

з передачею у власність. 

         14. Надати дозвіл громадянці Федунків Галині Ярославівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Озірець, площею 0,1700 га з передачею у власність. 

         15. Надати дозвіл громадянці Федунків Світлані Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Коло Цюлюпи, площею 0,4000 га з передачею у 

власність. 

          16. Надати дозвіл громадянину Федунківу Роману Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Кар’єр, площею 0,1900 га з передачею у власність. 

          17. Надати дозвіл громадянину Ковальчуку Олегу Олексійовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Бурштин, урочище Березники, площею 0,1500 га з передачею 

у власність. 

          18. Надати дозвіл громадянці Шпирналь Любові Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Юнашків, урочище Задній лан, площею 0,4000 га з передачею у власність. 

          19. Надати дозвіл громадянці Олексів Галині Володимирівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Різдвяни по вул.Польова, площею 0,5000 га з передачею у власність. 

         20. Надати дозвіл громадянину Олексіву Олегу Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Різдвяни, урочище Лисі ями, площею 0,5500 га з передачею у власність. 

         21. Надати дозвіл громадянину Олексіву Ігорю Олеговичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Різдвяни, урочище Рудники, площею 1,0000 га з передачею у власність. 



         22. Надати дозвіл громадянину Варунківу Петру Пантелеймоновичу 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. 

         23. Надати дозвіл громадянці Варунків Любові Степанівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Калиновій, площею 0,0500 га з передачею у власність. 

         24. Надати дозвіл громадянці Юрович Наталії Андріївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище За штрикою 8 гони, площею 0,2000 га з 

передачею у власність. 

         25. Надати дозвіл громадянці Могилевич Розалії Пилипівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище Поля фільтрації 4 гони, площею 0,1200 га з 

передачею у власність. 

         26. Надати дозвіл громадянці Гуринович Ганні Ярославівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Коростовичі, урочище Довги, площею 0,3600 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 
 
 


