
Протокол №    6 
 засідання комісії  земельної та з питань екології 

від  14.05.2019 р. 

 

На  засіданні присутні: 

                  Драбчук Олег Тарасович - заступник голови комісії 

                  Соронович Катерина Миколаївна - секретар комісії 

                  Дидик Роман Васильович - член комісії    

                  Івасюк Леонора Романівна - член комісії 

Відсутні: Карвацький Ігор Зіновійович - голова комісії 

 

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

                                         Михайлишин М.Я.-  в. о начальника  юридичного відділу   

                            

              

Порядок    денний: 

1.Проект №1592. 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. Гнатюк 

М.М.,Березовська О.З.,Горбатий Я.Т.,Горват Л.І.) 

2.Проект №1593. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.гр.Ониськів О.З., 

        Павлюк М.М.,Глуханюк Г.М.) 

3.Проект №1594. 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. Горват Л.М.) 

4.Проект№1595. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства  з передачею у 

власність із земель запасу міської ради  (гр.Ониськів В.В.). 

5.Проект №1596. 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. Павлюк О.Б.) 

6.Проект №1597. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. 

Коваль І. 

7.Проект №1598. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з 

передачею у приватну власність(гр.гр.Босий П.В.,Боса М.П.). 

8.Проект №1601 Про надання дозволу на складання проекту   землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  з передачею у 

власність  із земель запасу міської ради ( гр.Мацяк П.Т.). 

9.Проект №1602 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.Мацяк П.Т.). 

10.Проект  №1605.Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення         

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

       передачею у приватну власність ( гр.Івасина А.С.) 

11.Проект  №1606.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  

       для будівництва   індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (гр. Бандура       

       Р.В.) 

 

 

 



12.Проект №1607. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у власність  

       (гр.Патригура С.Я.).. 

13.Проект  №1608. 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.Семеген В.П.) 

14.Проект №1609. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

ведення  садівництва (гр.Григорак В.Л.). 

15.Проект №1610. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (гр. Гурський 

М.М.).  

16.Про  розгляд заяви Школяр Юлії Євстахієвни.  

17.Про розгляд заяви  Мацяк Мирослави Паньківни. 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 1.Проект №1592. 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. Гнатюк 

М.М.,Березовська О.З.,Горбатий Я.Т.,Горват Л.І.) 

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

написана заява  щоб його заяву не розглядали. Тому  пукт.4. Надати дозвіл Горвату 

Любомиру Івановичу  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 № 461 «А», площею 0,0024 га, з 

передачею у власність  зняти з розгляду. 

 

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. Гнатюк М.М.,Березовська О.З.,Горбатий Я.Т., і  рекомендує    даний проект  винести 

на   розгляд сесії. 

       Зняттям із розгляду п.4.Надати дозвіл Горвату Любомиру Івановичу  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 № 461 «А», площею 0,0024 га, з передачею у власність.   

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 2.Проект №1593. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (гр.гр.Ониськів О.З., 

        Павлюк М.М.,Глуханюк Г.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 земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (гр.гр.Ониськів О.З., Павлюк М.М.,Глуханюк Г.М.)  і  рекомендує    даний проект  

винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 3.Проект №1594. 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. 

Горват Л.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. Горват Л.М.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 4.Проект№1595. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у власність із земель запасу міської ради  (гр.Ониськів В.В.). 

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

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект   про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для ведення особистого селянського 

господарства  з передачею у власність із земель запасу міської ради  (гр.Ониськів В.В.). 

       і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 5.Проект №1596. 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. Павлюк 

О.Б.) 

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. Павлюк О.Б.) і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.

  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 6.Проект №1597. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна  ділянка) з передачею у приватну власність із земель запасу 

міської ради (гр. Коваль 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 будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка) з передачею у приватну власність із 

земель запасу міської ради (гр. Коваль І. і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд 

сесії  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 7.Проект №1598. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність(гр.гр.Босий П.В.,Боса М.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 земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення садівництва з передачею у приватну власність(гр.гр.Босий П.В.,Боса 

М.П.).   і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 



СЛУХАЛИ: 8.Проект №1601 Про надання дозволу на складання проекту   землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у власність  із земель запасу міської ради ( гр.Мацяк П.Т.). 

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

Пропоную внести зміни в проект і викласти в такій редакції: Надати дозвіл громадянину 

Мацяку  Петру Теодоровичу  на складання проекту   землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки  для ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин  по вул.Польова ,  

орієнтованою площею  0,0400 га  з передачею у власність  із земель запасу міської ради 

Поставлено на голосування пропозицію Драбчук О.Т. – заст. голови комісії земельної та з 

питань екології. 

Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект  про  надання дозволу  громадянину Мацяку  Петру 

Теодоровичу  на складання проекту   землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  для 

ведення особистого селянського господарства  в м. Бурштин  по вул.Польова,  орієнтованою 

площею  0,0400 га  з передачею у власність  із земель запасу міської ради  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 9.Проект №1602 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.Мацяк П.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 та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність(гр.Мацяк П.Т.). і  

рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.   

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 10.Проект  №1605.Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

будівництва та   передачею у приватну власність ( гр.Івасина А.С.) 

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   передачею у приватну власність ( гр.Івасина А.С.) 

      і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 11.Проект №1606.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки  для будівництва   індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Бандура   Р.В.) 

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 будівництва   індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Бандура   Р.В.)   і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд 

сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 12.Проект №1607. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з передачею у 

власність  (гр.Патригура С.Я.). 



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

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   проект  про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для будівництва індивідуального гаража, з 

передачею у власність  (гр.Патригура С.Я.).   і  рекомендує    даний проект  винести на   

розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 13.Проект  №1608. 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.Семеген 

В.П.) 

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.Семеген В.П.)  і  рекомендує    даний проект  винести на   розгляд сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 14.Проект №1609. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для ведення  садівництва (гр.Григорак В.Л.). 

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  садівництва (гр.Григорак В.Л.).  і  рекомендує    даний 

проект  винести на   розгляд сесії  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ: 15.Проект №1610. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Гурський М.М.).  

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 будівництва індивідуального гаража з передачею  у 

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

сесії.  

 Проект  рішення  додається.    
Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

СДУХАЛИ: 16.Про  розгляд заяви Школяр Юлії Євстахієвни.  

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

дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки площею 0,035 га для ведення 

особистого селянського господарства із земель запасу міської ради по вул.Коротка,7 

м.Бурштин. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує   розгляд заяви  про надання дозволу на виготовлення проекту 

відведення земельної ділянки площею 0,035 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу міської ради по вул.Коротка,7 м.Бурштин  і  рекомендує    

даний проект  винести на   розгляд чергової сесії   

   

Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 17. Про розгляд заяви  Мацяк Мирослави Паньківни. 

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

Про надання  дозволу на  складання проектної  документації із землеустрою щодо встановлення 

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

селянського господарства в м. Бурштин  по вул.Польова ,  орієнтованою площею  0,0450 га  з 

передачею у в.Є погодження сусідів,що Мацяк М.П. обробляла цю земельну ділянку. 

ВИСТУПИЛИ: Копаниця В.М.-начальник земельно-екологічного відділу. Пояснив, що дана 

земельна ділянка знаходиться у власності Рудик Марії Михайлівни, яка має Державний АКТ на 

право користування земельною ділянкою. 

 

ВИРІШИЛИ: Відмовити  запропонована земельна ділянка знаходиться у власності    Рудик 

Марії Михайлівни. 

Голосували:  «за» 4 -  чол. «проти» - 0чол. «утрим» - 0 чол. 

 

 

Заст.голови  комісії земельної 

 та з питань екології:               ___________________          О.Т. Драбчук 

 

Секретар комісії                       ___________________          К.М.Соронович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


