
  

                                                                                                       

  проєкт                        

Від 10.06.2021року                                                                         № 2811 

м. Бурштин 

 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у власність  

(громадяни Стехна А.М.,Дранута Г.М., 

Ліуш Н.З.,Назар І.З.,Яків М.І.,Шваничик І.Б.,Кобель Б.В.,  

Назар Г.М.,Шалаш Р.М.,Шперналь І.О.,Санагурська С.М.,  

Робур М.Д., Войтків С.Р.,Драгун В.Р., Іванців О.А., 

Лимаренко Х.І.,Варунків Р.П.,Варунків Б.Б., 

Воробець Н.Р.,Куцій М.М.,) 

 

         Розглянувши подані до міської ради заяви громадян Стехни А.М., Дранути Г.М., 

Ліуш Н.З., Назара І.З., Яківа М.І., Шваничик І.Б., Кобеля Б.В., Назар Г.М.,Шалаш 

Р.М.,Шперналь І.О.,Санагурської С.М.,Робур М.Д., Войтків С.Р.,Драгуна В.Р., Іванців 

О.А., Лимаренко Х.І.,Варунківа Р.П., Варунків Б.Б.,Воробець Н.Р., Куцій М.М., 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», міська рада  

 

вирішила: 

 

         1. Надати дозвіл громадянину Стехні Андрію Мирославовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Насташине, урочище Сад, площею 0,1500 га з 

передачею у власність. 

         2. Надати дозвіл громадянці Дрануті Ганні Миколаївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище За штрикою 2 гони, площею 0,3000 га з 

передачею у власність. 

         3. Надати дозвіл громадянці Ліуш Надії Зеновіївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куропатники, урочище Біля цвинтару, площею 0,5000 га з передачею 

у власність. 

         4. Надати дозвіл громадянину Назару Івану Зіновійовичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куропатники, урочище Під Ліском, площею 0,2000 га з передачею у 

власність. 

         5. Надати дозвіл громадянину Яківу Миколі Івановичу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Задністрянське, урочище За штрикою 6 гони, площею 0,2500 га з 

передачею у власність. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         6. Надати дозвіл громадянці Шваничик Іванні Богданівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в м.Бурштин, урочище Верб’є, площею 0,1300 га з передачею у 

власність. 

         7. Надати дозвіл громадянину Кобелю Богдану Васильовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Бурштин, урочище За Орсом, площею 0,2100 га з 

передачею у власність. 

         8. Надати дозвіл громадянці Назар Галині Миколаївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куропатники, урочище Щепи, площею 0,3500 га з передачею у 

власність. 

         9. Надати дозвіл громадянці Шалаш Руслані Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Дем’янів, урочище Задній горб, площею 0,6000 га з передачею у 

власність. 

         10. Надати дозвіл громадянці Шперналь Ірині Олексіївні 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. 

         11. Надати дозвіл громадянці Санагурській Світлані Михайлівні на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в м.Бурштин, урочище Верб’є, площею 0,1500 га з 

передачею у власність. 

         12. Надати дозвіл громадянці Робур Марії Дмитрівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куничі, урочище Від Куропатник, площею 0,8000 га з передачею у 

власність. 

         13. Надати дозвіл громадянці Войтків Світлані Романівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

власність. 

         14. Надати дозвіл громадянину Драгуну Василю Романовичу на складання 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства в с.Дем’янів, урочище Озірець, площею 0,0600 га з 

передачею у власність. 

         15. Надати дозвіл громадянці Іванців Ользі Андріївні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куничі, урочище Від Куропатник, площею 0,3500 га з передачею у 

власність. 

         16. Надати дозвіл громадянці Лимаренко Христині Іванівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Куничі, урочище Долина, площею 0,1500 га з передачею у власність. 

         17. Надати дозвіл громадянину Варунківу Роману Пантелеймоновичу на 

складання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства в с.Дем’янів, урочище За Комплексом, площею 

0,2500 га з передачею у власність. 

         18. Надати дозвіл громадянці Варунків Богдані Богданівні 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. 

 



 

 

         19. Надати дозвіл громадянці Воробець Надії Романівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

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

власність. 

         20. Надати дозвіл громадянці Куцій Марії Михайлівні на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства в с.Заднісрянське, урочище За селом, біля ставів, площею 0,1200 га з 

передачею у власність. 

         21. Розроблені та погоджені проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із присвоєнням кадастрових номерів подати у встановленому порядку до  

міської ради на затвердження.  

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

23. 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. 
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Автор проекту   ___ _____ 2021р.                              __________________    В. Копаниця 

 

Начальник загального відділу ___ ______ 2021р.      __________________    М.Яцик 

 

Заступник міського голови ___ ______ 2021р.          __________________      І.Драгун 

 

Юридичний відділ  ___ _______ 2021р.                     ______________   М.Михайлишин 

 

Секретар ради  ____ _____2021р.                                     __________________  Р.Іванюк                 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради від __________  2021 № _______ 

Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни  Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш Н.З., Назар І.З., Яків М.І., 

Шваничик І.Б., Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., Шперналь І.О., Санагурська 

С.М., Робур М.Д.,Войтків С.Р., Драгун В.Р., Іванців О.А., Лимаренко Х.І., Варунків 

Р.П., Варунків Б.Б., Воробець Н.Р., Куцій М.М.) 

1. Фізична особа: 

П.І.П.: гр.гр Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш Н.З., Назар І.З., Яків М.І., Шваничик 

І.Б., Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., Шперналь І.О., Санагурська С.М., Робур 

М.Д.,Войтків С.Р., Драгун В.Р.,Іванців О.А., Лимаренко Х.І., Варунків Р.П., Варунків 

Б.Б., Воробець Н.Р., Куцій М.М. 

Клопотання:, від 21.05.2021 № 10-22/552,553, від 11.05.2021 № 10-22/541, від 

13.05.2021 № 10-22/551, від 13.05.2021 № 10-22/550, від 11.05.2021 № 10-22/539, від 

11.05.2021 № 10-22/540,від 13.05.2021 №10-22/549, від20.05.2021 №10 

22/615,20.05.2021 №10-22/613, 20.05.2021 №10-22/617, 20.05.2021 №10-22/618, 

20.05.2021 №10-22/574, 17.05.2021 №10-22/570, 17.05.2021 №10-22/573, 17.05.2021 

№10-22/572, 17.05.2021 №10-22/575, 17.05.2021 №10-22/576, 06.05.2021 №10-22/531, 

19.05.2021 №10-22/602 
2.  Відомості про земельну ділянку  

Місце розташування (адреса): с.Насташине, урочище Сад, с.Задністрянське урочище 

За штрикою,с.Куропатники урочище Біля цвинтару, с.Куропатники урочище Під 

ліском, с.Задністрянське урочище За штрикою 6 гони, м.Бурштин, урочище Верб’є, 

м.Бурштин , урочище За орсом, с.Куропатники,урочище Щепи,с.Дем’янів,урочище 

Задній горб,м.Бурштин, урочище Березники, м.Бурштин, урочище Верб’є,с.Куничі, 

урочище Від Куропатник, с.Дем’янів,урочище За Комплексом,с.Дем’янів,урочище 

Озірець,с.Куничі, урочище Від Куропатник,с.Куничі,урочище Долина,с.Дем’янів, 

урочище За Комплексом,с.Дем’янів, урочище Шнури,с.Дем’янів, урочище Озірець, 

с.Задністрянське,урочище За селом, біля ставів. 

Площа:0,1500га,0,3000га,0,5000га,0,2000га,0,2500га,0,1300га,0,2100га,0,3500га,0,6000

га,0,2000га,0,1500га,0,8000га,0,2400га,0,0600га,0,3500га,0,1500га,0,2500га,0,2000га, 

0,2000га,1200га. 

Вид та термін користування: право в процесі оформлення (у приватну власність). 

Вид використання:   для ведення особистого селянського господарства. 

3.  Обґрунтування прийняття рішення 

На замовлення зацікавлених осіб надається дозвіл на складання проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

з передачею у власність, згідно ст.ст.12,22,116,118,121 Земельного кодексу України, 

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Земельно-

екологічним відділом виконавчого органу Бурштинської міської ради розроблено 

проєкт рішення «Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Про надання дозволу на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадяни  Стехна А.М., Дранута Г.М., Ліуш 

Н.З., Назар І.З., Яків М.І., Шваничик І.Б., Кобель Б.В., Назар Г.М., Шалаш Р.М., 

Шперналь І.О., Санагурська С.М., Робур М.Д.,Войтків С.Р., Драгун В.Р., Іванців О.А., 

Лимаренко Х.І., Варунків Р.П., Варунків Б.Б., Воробець Н.Р., Куцій М.М.) 

для затвердження міською радою. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Мета прийняття рішення 

Метою прийняття рішення є забезпечення реалізації встановленого Земельним 

кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на 

землю. 

         5. Особливі характеристики ділянки 
Наявність на ділянці будівель і споруд: вільні від будь яких забудов. 

Наявність детального плану території (ДПТ): відсутній. 

Містобудівна документація: відсутня 

Функціональне призначення: для ведення особистого селянського господарства 

Правовий режим земельної ділянки: 

Розташування в зеленій зоні:  

       6. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

Загальні засади та порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування 

зацікавленим особам визначено Земельним кодексом України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

7. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

Нормативна грошова оцінка від 2010 року 

        8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація зацікавленою 

особою своїх прав щодо використання земельної ділянки. 
Доповідач: начальник земельно-екологічного відділу В.М.Копаниця. 
 
 
Підготовив:  
Начальник земельно-екологічного відділу                                        В.М.Копаниця 


