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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання 

 шістдесят восьмої сесії міської ради сьомого скликання 

Від 28 лютого  2019 року м. Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 13:00 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–       19 депутатів міської ради (список додається); 

– представники політичних партій, підприємств, ЗМІ (список додається). 

Відсутні на сесії: 7 депутатів міської ради (І.Я.Дашевич, Р.В.Дидик, Л.Р.Івасюк, 

І.З.Карвацький,  А.С.Крижалка, В.Л.Рик, А.І.Федорняк). 

СЛУХАЛИ: Про зміни в склад лічильної комісії на друге пленарне засідання 68 сесії. 

ДОПОВІДАВ: 

Р.О.Джура - міський голова, яка запропонувала доповнити  персональний склад 

лічильної комісії: 

1.І.Р.Харів  – депутат міської ради. 

Голосували про зміни в  склад лічильної комісії на друге пленарне засідання 68 сесії. 

     «за»            -  14 

   «проти»      -  2 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: ввести в склад лічильної комісії друге пленарне засідання 68 сесії депутата 

міської ради І.Р.Харіва. 

СЛУХАЛИ: 

53. Звернення до суду про вилучення земельної ділянки.(Проект №1452) 

 

ДОПОВІДАВ:  

І.О.Дулик  – депутат міської ради, який ознайомив з  поданими матеріалами, 

проектом рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 
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Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про рекомендації комісії з земельної та з питань 

екології (протокол від 11.02.2019 № 3): 

І.З.Карвацький: «Пропоную уповноважити депутата міської ради Дулика І.О зібрати 

всі документи на цю нежитлову будівлю (громадський туалет) для передачу в суд.» 

Л.Р.Івасюк – депутат міської ради, запропонувала уповноважити виконавчий комітет 

міської ради зібрати всі документи на цю нежитлову будівлю (громадський туалет) для 

передачі в суд і відстоювати інтереси громади  міста з депутатським корпусом міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про неправомірність рекомендації комісії. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1452 за основу. 

 «за»           -  8 

 «проти»    -  3 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, щодо результатів голосування.  

М.В.Шкарпович – депутат міської ради, про громадські туалети на території міста; 

про судове рішення щодо приміщення туалету. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про вивчення депутатами питань які виносяться 

на сесію; про спостереження за голосуваннями по інших питаннях; про вартість туалету у 

100,0 тис.грн.; про відсутність туалету на автобусній зупинці. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про відсутність земельної ділянки під 

приміщенням туалету; пообіцяв залучити громаду до відстоювання інтересів; про 

повноваження міського голови. 

        Р.О.Джура - міський голова, про надання слова А.В.Степенову представнику 

Громадської організації «Братство демократичної української молоді». 

Голосували про надання слова А.В.Степанову. 

 «за»           -  14 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  3  

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: надати слово А.В.Степанову. 

ВИСТУПИЛИ: 

А.В.Степенов - представник Громадської організації «Братство демократичної 

української молоді», про необхідність відновлення роботи туалету спільно з міською 

радою; про грошову оцінку туалету; про рішення сесії попередньої каденції; про 

недоцільність судових спорів; про розгляд питання по земельній ділянці; запевнив про 

відновлення роботи туалету при позитивному вирішенні земельного питання. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо відсутності відповідей 

на письмові звернення міської ради. 

А.В.Степенов - представник Громадської організації «Братство демократичної 

української молоді», про непогодження питання на виділення земельної ділянки під 

туалетом та пообіцяв надати письмову відповідь. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про статтю 26 Регламенту Бурштинської міської 

ради та поведінку міського голови. 

СЛУХАЛИ: 

54. Про затвердження проекту  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. Барило М.М., Лень Є.І., Іваницький В.Л., Пісоцький Г.А., Сідельник З.З.). 

(Проект №1436) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 53/68-19 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 53/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах).(Проект №1437) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, щодо надання роз’яснень про документацію на дані 

земельні ділянки; про пояснення процедури допуску цих земельних ділянок до торгів. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про процедуру допуску 

цих земельних ділянок до торгів.  

І.О.Дулик – депутат міської ради,  про законодавчу базу, яка стосується питання. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення 

пунктом:  «Земельно-екологічному відділу у місячний термін розмістити  на офіційному веб 

– сайті міської ради рубрику з інформацією щодо земельних ділянок які плануються для  

продажу на земельних торгах».  

Голосували про прийняття проекту рішення № 54/68 -19 за основу. 

 «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 54/68-19 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації щодо 6 земельних 

ділянок, які вже виставлялися на торги. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про зміни у 

законодавстві в 2018 році; про біржові торги щодо земельних ділянок; про розміщення 
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інформації про земельні ділянки на сайті держгеокадастру; про необхідність звернення для 

проведення повторного аукціону по земельних ділянках, які не продані; про земельні 

ділянки які викуплені на право оренди. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 54/68 -19 запропоновані Б.Б.Рибчуком. 

 «за»             -  16 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

Доповнити проект рішення пунктом 3:  «Земельно-екологічному відділу у місячний 

термін розмістити  на офіційному веб – сайті міської ради рубрику з інформацією щодо 

земельних ділянок які плануються для  продажу на земельних торгах».  

Голосували про прийняття рішення № 54/68-19 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 54/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

56. Про внесення змін в список черговості щодо виділення земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (гр. гр. Левицький І.С., Левицький С.І.). (Проект №1438) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 55/68-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 
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 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 55/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

57. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею у власність (гр.гр. Королевич А.В., 

Котовський М.М., Кварцяник І.В., Задерецька С.В.).(Проект №1439) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Запропонував внести зміни у пункт  3 та викласти його в редакції: «Надати дозвіл  

Кварцянику Ігорю Володимировичу, Задерецькій Світлані Володимирівні (в спільну 

сумісну власність) на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

індивідуального гаража в м. Бурштин по  вул. Р.Шухевича   № 206, площею 0,0018 га». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 56/68 -19 за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 54/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 56/68 -19. 

 «за»             -  19 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 
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        Викласти пункт 3 в редакції   «Надати дозвіл  Кварцянику Ігорю Володимировичу, 

Задерецькій Світлані Володимирівні (в спільну сумісну власність) на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража в м. Бурштин по  

вул. Р.Шухевича  № 206, площею 0,0018 га». 

Голосували про прийняття рішення № 56/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 56/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

58. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність                                                               

(гр.Івасина А.С.).(Проект №1440) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 57/68-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 57/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 
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59. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(гр.гр.Зорій З.М., Пунько Н.М.). (Проект №1441) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 58/68-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 58/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр. Зорій З.М.).(Проект №1442) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 59/68-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 59/68-19  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 

61. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Рудницькому Івану 

Даниловичу, на продаж земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Бурштин по вул.Коновальця, 11а.(Проект №1443) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 60/68-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 60/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

62. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у власність                                

(гр.Бобовська Н.М.). (Проект №1444) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 61/68-19 в цілому. 

 «за»          -  17 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 61/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів з передачею  у приватну власність                

(гр.гр.Химка П.М.,Тарасюк Ю.В.).(Проект №1445) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 62/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  №62/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність                               

(гр. Рега С.І.). (Проект №1446) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 63/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 
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(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 63/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

65. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства  з передачею у власність ( гр.Бабій 

С.В.).(Проект №1468)  

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 64/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 64/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

66. Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення 

земельних  ділянок,  право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах). (Проект №1469) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, щодо надання роз’яснень щодо функціонального 

призначення цих споруд. 
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про тимчасові споруди 

під об’єкти торгівлі.  

Т.М.Сенчина – депутат міської ради,  про вигоду для міста; надання роз’яснень щодо 

капітального будівництва; про розгляд питання для лобіювання інтересів одного депутата. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про процедуру 

обстеження земельних ділянок. 

М.В.Шкарпович – депутат міської ради,  про вплив нових об’єктів на існуючі 

автобусні зупинки. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про детальний план 

забудови території; про необхідність проведення громадських слухань. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність створення комісії по вибору 

земельних ділянок, які пропонуються на аукціон; про затвердження цього переліку; про 

необхідність проведення громадських скликань. 

Р.О.Джура – міський голова, про виступ депутатів без конкретики. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради,  про роботу депутатів цієї каденції по виділенню 

земельних ділянок; про виділення земельних ділянок всім депутатам попереднього 

скликання. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради,  про виділені земельні ділянки підприємцям 

І.О.Дулику, Т.М.Сенчині; про проект об’єктів торгівлі який не реалізується та станом 

об’єктів у центрі міста. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про судове рішення щодо земельної ділянки у 

центрі міста. 

Голосували про прийняття рішення № 65/68-19 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  2 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 65/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

67. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(гр. Левицький Р.Я.). (Проект №1470) 

ДОПОВІДАВ:  
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В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 66/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 66/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

68. Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка) (гр. Цесляк І.І.). (Проект №1471)  

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 67/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 67/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

69. Про продовження (поновлення) термінів договору  оренди земельних ділянок                     

(гр. Оршуляк Я.В.). (Проект №1472) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 68/68-19 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 68/68-19  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, щодо процедури оголошення конфлікту інтересів. 

Л.І.Горва – голова комісії з питань законності та етики, про необхідність оголошення 

повідомлення про конфлікт інтересів депутатом самостійно. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про конфлікт інтересів щодо проекту № 1474. 

СЛУХАЛИ: 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Дулик 

Н.І.). (Проект №1474) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 69/68-19 в цілому. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 69/68-19  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про конфлікт інтересів щодо проекту № 1475. 

СЛУХАЛИ: 
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71. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну ділянку 

для розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки (гр. Дулик О.Б.). (Проект №1475) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами та рішенням міської ради від 2015 року, проектом рішення, 

рекомендацією до проекту рішення комісії земельної та з питань екології  (протокол від  

14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 1475 в цілому. 

 «за»          -   5 

 «проти»    -  2 

 «утрим.»   -  7 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

72. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення особистого селянського господарства з передачею у власність                                                            

(гр. Крижалка Л. А.). (Проект №1476) 

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 70/68-19 в цілому. 

 «за»          -  18 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 70/68-19  в цілому (рішення додається). 



16 

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про розірвання договору оренди земельної  ділянки, наданої в оренду громадянину 

Тузу В.М.(Проект №1477) 

     

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, з пропозицією доповнити проект рішення 

пунктом:  «Земельно – екологічному відділу в місячний термін звернутися до нового 

власника нерухомого майна громадянина Пікули Б.Б. з пропозицією оформлення право 

установчих документів на подальше користування земельною ділянкою під об’єктом 

нерухомості». 

Голосували про прийняття проекту рішення № 71/68 -19 за основу. 

«за»            -  20 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення № 71/68-19 прийняти за основу. 

Голосували про зміни до проекту рішення № 71/68 -19. 

«за»             -  20 

«проти»      -  0 

«утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: внести зміни. 

      Викласти пункт 3 в редакції: «Земельно – екологічному відділу в місячний термін 

звернутися до нового власника нерухомого майна громадянина Пікули Б.Б. з пропозицією 

оформлення право установчих документів на подальше користування земельною ділянкою 

під об’єктом нерухомості». 

Голосували про прийняття рішення № 71/68-19 в цілому. 
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 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 71/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

74. Про продовження (поновлення) терміну договору  оренди земельної ділянки                       

(гр. Тилька Б.В.). (Проект №1478) 

     

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, повідомив про ставку у 

3%, про рішення міської ради 2017 року. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, запропонував скасувати пільги на зменшення ставки 

оренди; запропонував скасувати рішення про пільги на орендну ставку. 

Голосували про прийняття рішення № 72/68-19 в цілому. 

 «за»          -  20 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 72/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

75. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонуються для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди (вул.С.Бандери б/н). 

(Проект №1479)     

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 
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земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про надання інформації щодо перебування даної 

земельної ділянки в переліку. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про відсутність даної 

земельної ділянки у переліку та законність даної процедури. 

Голосували про прийняття рішення № 73/68-19 в цілому. 

 «за»          -  16 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  4 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 73/68-19  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 

76. Про надання дозволу на обстеження земельної ділянки, яка пропонується для 

продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди по вул. Калуська б/н. 

(Проект №1480) 

     

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчини – депутат міської ради, про роботу начальника земельно – екологічного 

відділу. 

Голосували про прийняття рішення № 1480 в цілому. 

 «за»          -   9 

 «проти»    -  5 

 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про роботу начальника земельно – екологічного відділу 

та комісії  при підготовці проекту. 

О.Т.Драбчук – депутат міської ради, про проект рішення підготовленого депутатом 

І.З.Карвацьким. 

СЛУХАЛИ: 

77. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  для обслуговування виробничих приміщень м.Бурштин по вул.Коновальця 

б/н з послідуючим заключенням договорів оренди.(Проект №1481) 

     

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  14.01.2019 № 1)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про проект рішення. 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про судове рішення. 

Голосували про прийняття рішення № 1481 в цілому. 

 «за»          -   9 

 «проти»    -  5 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

    

СЛУХАЛИ: 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху) в м. Бурштин  по                   

вул. Герцена, 15-А ( ПрАТ «СТМ»). (Проект №1121) 
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ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  16.05.2018 № 11)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, про депутатський запит; про самовільне 

захоплення приміщень лазні; про об’єкти які знаходяться  на території; запропонував                      

відправити питання на доопрацювання; запропонував зобов’язати виконавчу владу 

виробити технічну документацію на лазню. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про невідповідність пропозиції 

«виробити технічну документацію на лазню»  до даного проекту. 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про об’єкти які накладаються на земельну 

ділянку. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про розгляд спірних питань на 

засіданнях всіх комісій. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією направити питання на до 

вивчення та розглянути на засіданнях всіх комісій. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 74/68 -19 за основу. 

 «за»          -  19 

 «проти»    -  0 

 «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення  № 74/68-19  за основу (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, про процедуру 

накладання сервітутних обмежень. 

В.Є.Василик  – депутат міської ради, про землекористувача в особі міської ради. 

Голосували про направлення проекту на довивчення та розгляд на 

засіданнях всіх комісій. 

  «за»          -  14 

 «проти»    -  1 
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 «утрим.»   -  3 

 (Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: направити проект на довивчення та розгляд на засіданнях всіх комісій. 

ВИСТУПИЛИ: 

Б.Б.Рибчук – серктар міської ради, про пропозиції депутатів до проектів рішення. 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про ведення пленарного засідання  

головуючим, пропозиції депутатів, підготовку депутатів до сесій. 

Р.Я.Бардашевський – депутат міської ради, з пропозицією відмовити у затвердженні 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  Приватному акціонерному 

товариству «СТМ» для обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху)  в  м. 

Бурштин, вул. Герцена,15-А, площею 0,4129 га (кад. номер 2621210300:01:003:0449). 

Б.Б.Рибчук – серктар міської ради, про процедуру голосування.  

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про процедуру голосування. 

Голосували про прийняття рішення № 74/68 -19 в цілому. 

 «за»          -   5 

 «проти»    -  9 

 «утрим.»   -  5 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

Голосували про пункт 1 «Затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  Приватному акціонерному товариству «СТМ» для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху)  в  м. Бурштин, вул. 

Герцена,15-А, площею 0,4129 га (кад. номер 2621210300:01:003:0449)». 

«за»           -  13 

 «проти»    -  4 

 «утрим.»   -  3 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 
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Голосували про пункт 2 «Укласти договір оренди земельної  ділянки з Приватним 

акціонерним товариством «СТМ» для обслуговування нежитлового приміщення 

(столярного цеху)  в  м. Бурштин, вул. Герцена,15-А, площею 0,4129 га, терміном на 5 

(п’ять) років з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки (кад. номер 2621210300:01:003:0449), (код використання 11.02)». 

«за»           -  15 

 «проти»    -  3 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: пункт 2 «Укласти договір оренди земельної  ділянки з Приватним 

акціонерним товариством «СТМ» для обслуговування нежитлового приміщення 

(столярного цеху)  в  м. Бурштин, вул. Герцена,15-А, площею 0,4129 га, терміном на 5 

(п’ять) років з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки (кад. номер 2621210300:01:003:0449), (код використання 11.02)». 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Д.Данилюк – начальник юридичного відділу, про процедуру голосування та 

незадовільну роботу депутатів при розгляді проектів у комісіях. 

Голосували про пункт 3 «Міському голові в місячний термін укласти договір 

оренди на земельну ділянку». 

«за»           -  14 

 «проти»    -  3 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: пункт 3 «Міському голові в місячний термін укласти договір оренди на 

земельну ділянку». 

Голосували про пункт 4 «Зареєструвати речове право на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку». 
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«за»           -  14 

 «проти»    -  4 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: пункт 4 «Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку». 

Примітка. Керуючись статтею 42 пунктом 17 Регламенту роботи Бурштинської 

міської ради міський голова Роксолана Джура поставилила пункт 1 на повторне 

голосування. 

Голосували про пункт 1 «Затвердити проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  Приватному акціонерному товариству «СТМ» для 

обслуговування нежитлового приміщення (столярного цеху)  в  м. Бурштин, вул. 

Герцена,15-А, площею 0,4129 га (кад. номер 2621210300:01:003:0449)». 

«за»           -  14 

 «проти»    -  3 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: пункт 1 «Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  Приватному акціонерному товариству «СТМ» для обслуговування нежитлового 

приміщення (столярного цеху)  в  м. Бурштин, вул. Герцена,15-А, площею 0,4129 га (кад. 

номер 2621210300:01:003:0449)». 

Голосували про пункт 5 «Контроль за виконанням даного  рішення покласти 

на голову комісії земельної та з питань екології  І. Карвацького і першого заступника 

міського голови  В.Гулика». 

«за»           -  15 

 «проти»    -  2 

 «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: пункт 5 «Контроль за виконанням даного  рішення покласти на голову 

комісії земельної та з питань екології  І. Карвацького і першого заступника міського голови  

В.Гулика». 

СЛУХАЛИ: 

79. Про надання попереднього погодження Громадській організації «Братство 

демократичної української молоді» на продаж земельної ділянки для будівництва 

ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м. Бурштин по 

вул.Міцкевича, 49 А.(Проект №1330)  

ДОПОВІДАВ:  

В.М.Копаниця – начальник земельно – екологічного відділу, який ознайомив з  

поданими матеріалами, проектом рішення, рекомендацією до проекту рішення комісії 

земельної та з питань екології  (протокол від  29.10.2018 № 17)  про підтримку проекту 

рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

І.О.Дулик – депутат міської ради, з пропозицією не підтримувати проект рішення 

оскільки  на даній території знаходиться об’єкт комунального майна. 

В.Є.Василик – депутат міської ради, про надання інформації: 

- про функціонування базару без туалету; 

- про побудову туалету на земельній ділянці. 

А.В.Степанов – голова Громадської організації «Братство демократичної української 

молоді», про готовність побудови вбиральні за власні кошти; про проект рішення міської 

ради на продаж туалету, який не був прийнятий. 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про користування земельною ділянкою з 1996 

року; про бездіяльність Громадської організації «Братство демократичної української 

молоді»; про право власності на споруду  по вул.Коновальця; про можливість будівництва 

за даних умов. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про неможливість продажу туалету; про 

відсутність капітальних споруд та поштової адреси; про неможливість продажу земельної 

ділянки; про можливість будівництва. 
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Р.О.Джура – міський голова, про вільний доступ громадян у сесійну залу. 

Голосували про прийняття проекту рішення № 1330 в цілому. 

 «за»          -  11 

 «проти»    -  6 

 «утрим.»   -  2 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від 

загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова. 

СЛУХАЛИ: 

80. Відповіді на депутатські запити: 

-  рішення міської ради від 28.10.2018 № 31.03/61-18 «Про депутатський запит  

Т.М.Сенчини». 

ДОПОВІДАВ: 

        Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, який ознайомив із відповіддю від 10.01.2019                     

№ 66/02-20, яка надана міським головою Роксоланою Джурою (текст відповіді додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про зняття даного запиту з контролю. 

Голосували за прийняття рішення № 75/68 - 19 в цілому.  

                                                        «за»          -  17 

                                                        «проти»    -  0 

                                                        «утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються): 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 75/68 - 19 в цілому (рішення додається).                      

81. Депутатські запити. ( Не було)  

ВИСТУПИЛИ: 

Р.О.Джура – міський голова, про голосування по проекту №1502                           

(рішення  № 46/68-19) в цілому. 

Голосували за прийняття рішення № 46/68 - 19 в цілому.  

                                                        «за»          -  16 

                                                        «проти»    -  0 
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                                                        «утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються): 

ВИРІШИЛИ: прийняти рішення № 46/68 - 19 в цілому (рішення додається).                      

СЛУХАЛИ: 

82. Різне. 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.М.Сенчина – депутат міської ради, про звернення щодо надання інформації по 

білбордах. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про необхідність ремонту доріг на нових масивах та 

домовленість з підприємцем про постачання щебеню. 

Б.Б.Рибчук – секретар міської ради, про необхідність заповнення е – декларацій 

депутатами міської ради у зазначені в законі терміни. 

І.В.Прокопів – депутат міської ради, про відсутність відповіді на депутатський запит 

щодо складових тарифу на тепло. 

Р.О.Джура – міський голова, про незаконно встановлені білборди; про участі у 

засіданні фінансового управління ОДА; про освітянський форум; про діяльність КП                 

«Житловик»;  про прибирання території підприємців; про роботи по ремонту приміщення 

для ЦНАП; про роботи по проекту «Безпечне місто»; про проблему доріг; про 

толерантність. 

І.О.Дулик – депутат міської ради, про проблеми теплопостачання  будинку № 13 вул 

Стуса; про незаконну торгівлю по площі Андрея Шептицького. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Роксолана Джура 


