
Протокол №    5 
 засідання комісії  земельної та з питань екології 

від  09 квітня   2019 р. 

 

На  засіданні присутні: 

                  Драбчук Олег Тарасович - заступник голови комісії 

                  Соронович Катерина Миколаївна - секретар комісії 

                  Дидик Роман Васильович - член комісії    

     

     Відсутні:Івасюк Леонора Романівна - член комісії 

 Карвацький Ігор Зіновійович - голова комісії 

 

На  засіданні присутні:Копаниця В.М. начальник  земельно-екологічного відділу 

                                Дулик О.Б..- член громадської організації                                

              

Порядок    денний: 

1.Проект  № 1555.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(гр.Кубарич М.М.). 

2.Проект  № 1556.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. Марусячин В.О.). 

3.Проект  № 1557.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність  

       (гр. Нехай І.Т.). 

4.Проект  № 1559.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.Лижичка П.М.). 

5.Проект  №1559.Про поставлення на чергу для одержання земельних  ділянок для будівництва     

      та  обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 

       (гр.гр.Короташ В.С.,Конопля О.М.).   

6.Проект  №1560.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у власність (гр.гр.Цюняк С.М. Сикута М.І.). 

7.Проект  №1561. 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.гр. Цюняк 

С.М.,Сикута М.І.). 

8.Проект  № 1562.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність ( гр. Зорій З.М.). 

9.Проект №1563.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. Бердей В.І., Ліуш А.М.). 

10.Проект  №1564. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(гр.Бобовська 

Н.М.) 

11.Проект  №1565. 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.гр.Левицький  І.Б., Нехай 

І.Т.) 

 



12.Проект  №1566.Про затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

Чорному Р.І, в м. Бурштин,по вул. Шевченка,92А з послідуючим укладанням договору 

оренди землі. 

13.Проект  №1567.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.Мамай І.М.) 

14.Проект  №1568. Про затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в м. Бурштин, вул. Міцкевича, 43  з послідуючим 

укладанням договору оренди землі. 

15.Проект  № 1573.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. 

гр. Березовський В.Л., Бортова Г.М.). 

16.Проект  № 1574.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. Шміляк І.М.) 

17.Проект  №1575. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    

        для  ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (гр. Стефанишин   

        І. І.). 

18.Проект  №1576. 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. Лесів Г.П.) 

19.Проект  № 1577.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність ( гр. Паньків Є.М.) 

20.Проект  № 1578.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. Паньків Є.М.) 

21.Проект  №1579. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.03.2017 №07/27-17 «Про 

продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» та визнання не 

чинним рішення міської ради від 29.06.2017 №36/34-17 «Про внесення змін в рішення від 

31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення) договорів земельних ділянок»(п/п 

Савків С.В.) 

22.Проект  №1580. Про внесення змін в п.12 рішення міської ради від 31.05.2011 №13.4/06-11 

«Про надання дозволів на складання проектів  відведення земельних ділянок  з передачею у 

власність»  

23.Проект  №1581. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 28.02.2019 № 56/68-19 «Про 

      надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення(відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва індивідуальних гаражів, з 

передачею у власність»(гр. Королевич А.В.). 

 

24.Проект №1549.Про затвердження Детального плану території по вул.Гагаріна, б/н 

        (Мачинський В.І.). 

25.Проект  №1550. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  

        вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

26.Проект  №1551. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  

        вул. Калуська, б/н в м. Бурштин 

27.Проект  №1552. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по  

        вул. Калуська, б/н в м. Бурштин 

28.Про розгляд звернення депутата міської ради Дулика І.О. 

29.Про розгляд звернення депутата міської ради Горвата Л.І. 

30. Про розгляд заяви Ониськів Валентини Володимирівни. 

31.  Про розгляд заяви   Короташа  Віталія Степановича. 

 



СЛУХАЛИ: 1.Проект  № 1555.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(гр.Кубарич 

М.М 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

 ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність(гр.Кубарич М   ) і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесі  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 2.Проект  № 1556.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. Марусячин В.О 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   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. Марусячин В.О  ) і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 3.Проект  № 1557.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у 

власність   (гр. Нехай І.Т.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність   (гр. Нехай І.Т.).  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд 

сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 4.Проект  № 1558.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.Лижичка П.М.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   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.Лижичка П.М.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 5.Проект  №1559.Про поставлення на чергу для одержання земельних  ділянок для 

будівництва     та  обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка)    (гр.гр.Короташ В.С.,Конопля О.М.).  

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

 Громадянин Конопля  Олександр Михайлович   стоїть   на пільгові черзі для одержання 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка)    (рішення сесії «29/44-18 від 26 січня 2018 року). 

 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про   поставлення на чергу для одержання земельних  

ділянок для будівництва     та  обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)    (гр.Короташ В.С) і  рекомендує    даний проект  винести на   

розгляд сесії.  



Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол 

 

2. Відмовити громадянину Коноплі  Олександру Михайловичу  про поставлення на чергу   

для одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) так як він уже стоїть на черзі 

(рішення сесії №29/44-18 від 26 січня 2018 року.   

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 6.Проект  №1560.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність  (гр.гр.Цюняк С.М. Сикута М.І.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність м.Бурштин, Проектна,34 

гр..Цюняк С.М.; та   Сикута М.І. с.Вигівка, вул.Перемоги,13.  і  рекомендує    даний проект  

винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 7.Проект  №1561. 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.гр. Цюняк С.М.,Сикута М.І.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   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. Цюняк С.М- площею 0.0200га м.Бурштин, вул.Проектна,34., 

       Сикута М.І.  с.Винівка-урочище «Коло Франка» 0,2200 га, урочище «Радеча»-0,2500 га., 

       урочище «Коло  Новака»-0,1500 га і   рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 8.Проект  № 1562.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність ( гр. Зорій З.М.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про  затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Зорій З.М.). 

       і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:9.Проект №1563.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. Бердей 

В.І., Ліуш А.М.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   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. Бердей В.І,, Ліуш  А.   і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:10.Проект  №1564. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну власність(гр.Бобовська 

Н.М.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ.: Комісія підтримує   проект   про   затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж  земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у 

приватну власність(гр.Бобовська Н.М.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд 

сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:11.Проект  №1565. 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.гр.Левицький  І.Б., Нехай І.Т.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. 

ВИРІШИЛИ.: Комісія підтримує   проект   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.гр.Левицький  І.Б., Нехай І.Т.)   і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:12.Проект  №1566.Про затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

Чорному Р.І, в м. Бурштин,по вул. Шевченка,92А з послідуючим укладанням договору 

оренди землі.. 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. . 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   про  затвердження  технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину Чорному Р.І, в м. Бурштин,по вул. Шевченка,92А з послідуючим 

укладанням договору оренди землі. і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:13.Проект  №1567.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.Мамай 

І.М.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ.:Комісія підтримує   проект   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.Мамай І.М.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:14.Проект  №1568. Про затвердження  технічної документації із землеустрою  щодо 

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

товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в м. Бурштин, вул. Міцкевича, 43  з послідуючим 

укладанням договору оренди землі. 



ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   про   затвердження  технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  Акціонерному товариству «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в м. Бурштин, вул. 

Міцкевича, 43  з послідуючим укладанням договору оренди землі.  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:15.Проект  № 1573.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. 

гр. Березовський В.Л., Бортова Г.М.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   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. гр. Березовський В.Л., Бортова Г.М.).  і  рекомендує    даний проект  винести на   

розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:16.Проект  № 1574.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. Шміляк 

І.М.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. 

ВИРІШИЛИ.: Комісія підтримує   проект   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. 

Шміляк І.М.) і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:17.Проект  №1575. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки   для  ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (гр. Стефанишин   І. І.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ. .: Комісія підтримує   проект   про   затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки   для  ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (гр. Стефанишин   І. І.). і  рекомендує    даний проект  винести на   

розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:18.Проект  №1576. 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. Лесів Г.П.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ. .: Комісія підтримує   проект   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. Лесів Г.) і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії. 

  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 



СЛУХАЛИ:19.Проект  № 1577.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність ( гр. Паньків Є.М.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології..  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   про  затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність ( гр. Паньків Є.М.)   і  

рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ:20.Проект  № 1578.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. Паньків Є.М.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології..  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   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. Паньків Є.М.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:21.Проект  №1579. Про внесення змін в рішення міської ради від 31.03.2017 

№07/27-17 «Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» 

та визнання не чинним рішення міської ради від 29.06.2017 №36/34-17 «Про внесення змін в 

рішення від 31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення) договорів земельних 

ділянок»(п/п Савків С.В.) 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології..  

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про  внесення змін в рішення міської ради від 

31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення) термінів договорів оренди земельних 

ділянок» та визнання не чинним рішення міської ради від 29.06.2017 №36/34-17 «Про 

внесення змін в рішення від 31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення) 

договорів земельних ділянок»(п/п Савків С.В.) і  рекомендує    даний проект  винести на   

розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:22.Проект  №1580. Про внесення змін в п.12 рішення міської ради від 31.05.2011 

№13.4/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів  відведення земельних ділянок  з 

передачею у власність»  

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології..  

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про  внесення змін в п.12 рішення міської ради від 

31.05.2011 №13.4/06-11 «Про надання дозволів на складання проектів  відведення земельних 

ділянок  з передачею у власність»  (Літинська-Угрюмова О.В.)  і  рекомендує    даний проект  

винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ:23.Проект  №1581. Про внесення змін в п.1 рішення міської ради від 28.02.2019 № 

56/68-19 «Про 

      надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення(відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для будівництва індивідуальних гаражів, з 

передачею у власність»(гр. Королевич А.В.). 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. 



ВИРІШИЛИ. .: Комісія підтримує   проект   про  внесення змін в п.1 рішення міської ради від 

28.02.2019 № 56/68-19 «Про   надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

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

рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:24.Проект №1549.Про затвердження Детального плану території по вул.Гагаріна, 

б/н  (Мачинський В.І.). 

ДОПОВІДАЛА: Т.Білоока.-Зав сектором містобудування та  архітектури , головний архітектор 

міста. 

ВИРІШИЛИ.: Комісія підтримує   проект   про   затвердження Детального плану території по 

вул.Гагаріна, б/н  (Мачинський В.І.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:25.Проект  №1550. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

ДОПОВІДАЛА: Т.Білоока.-Зав сектором містобудування та  архітектури , головний архітектор 

міста.Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради  на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н (орієнтованою площею 0,0030га в районі 

існуючої авто зупинки в напрямку на м. Калущ) з метою виготовлення проекту  землеустрою 

щодо встановлення та обслуговування  будівель торгівлі (кіоску зблокованого з авто 

зупинкою). 

ВИРІШИЛИ.: Комісія підтримує   проект   про  надання дозволу на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин.)  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:26.Проект  №1551. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території по  вул. Калуська, б/н в м. Бурштин 

ДОПОВІДАЛА: Т.Білоока.-Зав сектором містобудування та  архітектури , головний архітектор 

міста.Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради  на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н (орієнтованою площею 0,0030га в районі 

існуючої авто зупинки в напрямку на м. Рогатин) з метою виготовлення проекту  

землеустрою щодо встановлення та обслуговування  будівель торгівлі (кіоску зблокованого з 

авто зупинкою). 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   про  надання дозволу на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин.)  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:27.Проект  №1552. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану 

території повул. Калуська, б/н в м. Бурштин. 

ДОПОВІДАЛА: Т.Білоока.-Зав сектором містобудування та  архітектури , головний архітектор 

міста. Про надання дозволу виконавчому комітету міської ради  на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н (орієнтованою площею 0,0060га  біля 

існуючого торгового павільйону Шемелько О.) з метою виготовлення проекту  землеустрою 

      для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі та громадського туалету) 

  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує   проект   про  надання дозволу на розробку проекту 

Детального плану території по вул. Калуська, б/н в м. Бурштин.)  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:28.Про розгляд звернення депутата міської ради Дулика І.О. 



ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології. Про внесення в 

порядок денний чергової сесії проект рішення  №1452 «Про звернення до суду»,  який на 

попередній сесії не був прийнятий. 

ВИРІШИЛИ:Проект №1452  «Про звернення до суду»  внести в порядок денний чергової 

сесії.. 

Проект  рішення  додається.     

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:29.Про розгляд звернення депутата міської ради Горвата Л.І. 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. Про внесення 

в порядок денний проект рішення №1480. « Про надання дозволу на обстеження  земельної  

ділянки, яка пропонується   для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах  оренди  по 

вул. Калуська б/н».  в порядок денний чергової сесії і розглянути на сесії. 

 

ВИРІШИЛИ: Проект. №1480. « Про надання дозволу на обстеження  земельної  ділянки, яка 

пропонується   для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах  оренди  по вул. Калуська 

б/н».  внести  в порядок денний чергової сесії і розглянути на сесії. 

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:30. Про розгляд заяви Ониськів Валентини Володимирівни. 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології.. Довиділення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по вул. Зелена б/н. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виділити земельну ділянку по вул Зеленій б/н площею  0,0450 

м. кв для ведення особистого селянського господарства. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:31.  Про розгляд заяви   Короташа  Віталія Степановича. 

ДОПОВІДАВ: Драбчук О.Т.- заст.голови  комісії земельної та з питань екології Про 

поставлення на чергу  про виділення  земельної ділянки для будівництва гаража. В поданих 

документах відсутній документ про наявність власного автотранспорту. 

ВИРІШИЛИ: Відмовити в поставленні на чергу про виділення  земельної ділянки для 

будівництва гаража, так як  відсутній документ про наявність власного автотранспорту. 

Голосували:  «за» 3 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

 

 

Заст.голови  комісії земельної 

 та з питань екології:               ___________________          О.Т. Драбчук 

 

Секретар комісії                       ___________________          К.М.Соронович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


