
                                                                                                        
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  02.09.2020                       м. Бурштин                                                          №  346 

 

Про скликання 102 позачергової сесії  

Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

 

 

Відповідно до п. 8 частини четвертої ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати 102 позачергову сесію міської ради сьомого скликання 4 вересня 2020 

року о 10:00 в приміщенні будинку культури ім. Тараса Шевченка вул. Степана Бандери, 60.  

 

   Орієнтовний порядок денний  102 позачергової  сесії Бурштинської міської ради 

сьомого скликання 

1. Про виділення коштів. 

   Доповідач: О.Петровська – начальник фінансового відділу 

2. Про внесення до переліку земельної ділянки, яка пропонується для продажу на 

земельних торгах (аукціонах). (Проєкт №2107) 

3. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту (басейн плавальний) по вул. А.Міцкевича,45. (Проєкт №2116) 

4. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (готель «Супутник») 

по вул. Будівельників,1.(Проєкт №2117) 

5. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку (гуртожиток) по вул.В.Стуса,8а. (Проєкт №2118) 

6. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування інших будівель 

громадської забудови (котельні) по вул. Шухевича,3а. (Проєкт №2119) 

7. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної 

культури і спорту (стадіон) по вул. А.Міцкевича,49, 49В. (Проєкт №2120) 

8. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) 

по вул. А.Міцкевича,51А-Л. (Проєкт №2121) 



9. 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 (громадяни Гелета П.М., 

Марусячин В.М., Осташ М.С.).(Проєкт №2122) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадяни Мачинський А.Й., Мачинська Г.М.).(Проєкт №2123) 

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

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянка Гудз Л.Б.).(Проєкт №2124) 

12. 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 приватну власність (громадяни 

Процик М.М., Мачинська Г.М.).(Проєкт №2125) 

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

ділянокдля ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадяни Синишин Л.М., Нікіпорець О.М.).(Проєкт №2126) 

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

ділянкидля ведення особистого селянського господарстваз передачею у приватну 

власність із земель запасу міської ради  (громадяни Яциків М.В., Афанасьєв В.Д.,Громко 

С.Я., Романів Л.М., Сидор О.Р.).(Проєкт №2127) 

15. Про затвердження технічної документації із землеустроющодо 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 (громадянка Осташ М.С.).(Проєкт №2128) 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальнихгаражів з передачею у приватну власність (громадяни 

Свинарик В.Л., Штойко М.І.).(Проєкт №2129) 

17. Про надання попереднього погодження приватному підприємцю Пікулі Богдану 

Богдановичуна продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в         

м. Бурштин по вул. С.Стрільців, 21В. (Проєкт №2130) 

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

встановлення (відновлення) меж земельноїділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  з передачею у приватну власність (громадянка 

Джура О.М.).(Проєкт №2131) 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (громадянка 

Футерко Н.О.).(Проєкт №2132) 

20. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з громадянкою Драган Оксаною 

Олегівною. (Проєкт №2134) 

21. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, по                                

вул. Калуська,б/н  (приватний підприємець  Данюк В.І.).(Проєкт №2135) 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачею у приватну власність (громадянка Ковальчук О.В.).(Проєкт №2136) 

23. 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 приватну власність (громадянка 

Олексів М.М.).(Проєкт №2137) 



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

ділянкидля ведення особистого селянського господарстваз передачею у приватну 

власність (громадянка Адамів М.С.).(Проєкт №2138) 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (громадяни 

Сидоренко М.Л., Пінтоха П.В.).(Проєкт №2139) 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка 

Якимів Г.Й.).(Проєкт №2140) 

27. 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 (громадянка  

Чернюк В.І. ).(Проєкт №2144) 

28. 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 (громадянин                  Дидик 

Р.В.).(Проєкт №2145) 

29. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. Р.Шухевича,15Б (приватний 

підприємець Петрів О.Л.).(Проєкт №2146) 

30. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул. С.Бандери,80А (громадянка 

Чава Н.Г.).(Проєкт №2147) 

31. 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 (громадяни Лижичка П.М., 

Кліщ Г.І.).(Проєкт №2155) 

32. 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 приватну власність (громадянка 

Теренко М.М.).(Проєкт №2156) 

33. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) громадянці  Паньків М.Я.(Проєкт №2157) 

34. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування по вул. Січових Стрільців,20-А. 

(Проєкт №2158) 

35. 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 (громадянка Кліщ Г.І.).(Проєкт №2159) 

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

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(громадянин П’єкний Р.В.).(Проєкт №2160) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадяни Готра М.В., Широков Г.І.).(Проєкт №2161) 



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

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Табачук П.Б.).(Проєкт №2164) 

39. 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 (громадянин  Горішний 

Б.В.).(Проєкт №2165) 

40. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з громадянкою  Громко Марією 

Павлівною. (Проєкт №2167) 

41. Про укладання договору оренди землів м. Бурштин по вул. Коновальця,2А                          

з громадянином  Головчаком В.Л.(Проєкт №2166) 

42. 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 спільно сумісну 

власність(громадяни Турчин В.І.,Турчин Р.В.).(Проєкт №2168) 

43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності під громадське пасовище із земель міської ради. (Проєкт 

№2169) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

передачею у приватну власність (громадяни Джура О.М.,                                    Джура 

О.Д.).(Проєкт №2171) 

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

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянка Паук С.С.).(Проєкт №2172) 

46. 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 (громадянка  

Тутка Н.В. ).(Проєкт №2173) 

47. 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 приватну власність(громадянка Николайко 

Н.І.).(Проєкт №2174) 

48. 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 (громадянка  Собчишин 

Л.С.). (Проєкт №2175) 

49. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються для продажу на 

земельних торгах (аукціонах).(Проєкт №2176) 

50. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 

0,0147 гата затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. (Проєкт №2177) 

51. Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 

0,0278 га та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. (Проєкт 

№2178) 

52. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, по вул. С.Бандери,105а, 

(приватний підприємець  Ліуш Петро Іванович). (Проєкт №2179) 



53. Про  відмову у наданні в користування на праві оренди земельної ділянки для 

сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (громадянин Михайлишин С.П.). (Проєкт №2181) 

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області. (Проєкт №1868) 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

населеного пункту с. Вигівка Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

(Проєкт №1869) 

Доповідач:В.Копаниця – начальник земельно  -  екологічного відділу 

 

56. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  суміщеного з детальним 

планом території по вул. Січових Стрільців, б/н. (Проєкт №2112) 

Доповідач:  Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

 

57. Відповіді на депутатські запити. 

58. Депутатські запити. 

59. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести 102 позачергову 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для населення. 

      3. Начальникам відділів виконавчого органу міської ради своєчасно та якісно підготувати 

матеріали на пленарне засідання сесії. 

      4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Роксолана Джура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


