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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

сто другої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

 

Від 04 вересня 2020 року м. Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:30 

Всього обрано депутатів - 26  

Присутні на сесії: 

–    16 депутатівміської ради (список додається); 

– представники  виконавчого апарату. 

Відсутні на сесії: 10 депутатів міської ради (Р.Бардашевський, І.Дашевич, Р.Іванюк,  

І.Карвацький,  А.Крижалка, І.Мазур, Л.Петровська, І.Прокопів, А.Федорняк, І.Харів). 

 

СЛУХАЛИ: Про зміни в складі лічильної комісії на 102 сесію. 

ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, міський 

голова 

Доповнити персональний склад лічильної 

комісії: 

1. Т.Сенчина – депутат міської ради; 

2. Л.Горват– депутат міської ради. 

 Голосували про зміни в склад лічильної комісії на 102 сесію. 

                                            «за»             -  17 

   «проти»      -  0 

   «утрим.»     -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Ввести в склад лічильної комісії на 102 сесію депутатів міської ради 

Тетяну Сенчину, Любомира Горвата. 

 

СЛУХАЛИ: Про порядок денний сто другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання. 
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ДОПОВІДАВ: 

 

Р.Джура, 

міський голова 

Ознайомила з проєктом порядку денного сто 

другої сесії Бурштинської міської ради сьомого 

скликання: 

1. Про виділення коштів.(Проєкт №2184) 

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 землеустроющодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування 
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будівель торгівлі (овочева база) по вул. 

А.Міцкевича,51А-Л. (Проєкт №2121) 

9. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодовстановлення (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 

господарстваз 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  

земельноїділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, 
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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 погодженняприватному 

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 

щодовідведення земельної  ділянки для 

будівництваіндивідуального 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 щодовстановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок  в натурі (на місцевості) для 

ведення садівництваз 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 
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 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 

індивідуальнихгаражів 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 

виробництваз 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 гар

ажа з передачею у приватну власність (громадянка  

Чернюк В.І. ). (Проєкт №2144) 

28. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодовстановлення (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 щодовстановлення (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 
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документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельноїділянки 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 

землеустроющодо 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 

землеустроющодо встановлення (відновлення) меж  

земельноїділянки 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 особистогоселянського 

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 
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передачею у приватну власність (громадянин  

Горішний Б.В.). (Проєкт №2165) 

40. Про укладання договору оренди землів м. Бурштин 

по вул. Коновальця,2А з громадянином  

Головчаком В.Л. (Проєкт №2166) 

41. Про припинення договору оренди земельної  

ділянки з громадянкою Громко Марією Павлівною. 

(Проєкт №2167) 

42. Про затвердження технічної документації із 

землеустроющодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянкив натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговуванняіндивідуального 

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 

землеустроющодо встановлення (відновлення) меж  

земельнихділянок 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 

документаціїіз 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 
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№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 га та 

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 ділянки 

в м. Бурштин, по вул. С.Бандери,105а, (приватний 

підприємець  Ліуш Петро Іванович). (Проєкт 

№2179) 

53. Про  відмову у наданні в користуванняна 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 плануміста 

Бурштин  суміщеного з детальним планом 
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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. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Р.Джура,  

міський голова 

Про зауваження юридичного відділу до порядку 

денного та запропонувала зняти з порядку денного: 

Пункт 43 «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності під громадське 

пасовище із земель міської ради» (проєкт №2169); 

Пункт 49 «Про внесення до переліку земельних 

ділянок, які пропонуються для продажу на земельних 

торгах (аукціонах)» (проєкт №2176); 

Пункт 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 га та затвердження умов продажу права 

оренди земельної ділянки» (проєкт №2177); 

Пункт 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). 

 Т.Сенчина,  

депутат   міської 

ради 

З пропозицією: 

виключити з порядку денного питання від 31 по 53, 

оскільки проєкти не пройшли процедуру 

оприлюднення 20 робочих днів; 
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проєкт № 2112 поставити 3 пунктом порядку 

денного; 

проєкти № 1868, 1869 поставити 4 і 5 пунктами 

порядку денного відповідно. 

 Л.Горват, 

депутат   міської 

ради 

Про відповідальність голови постійної депутатської 

комісії за організацію роботи комісії. 

 Голосували про прийняття проєкту порядку денного 102 сесії за основу. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт порядку денного 102 сесії  прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат   

міської ради 

Запропонував всі питання, які стосуються компанії 

ДТЕК переставити в кінець порядку денного. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу 

Взяла участь в обговоренні. 

 І.Дулик, депутат   

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про зняття з порядку денного : 

пункту 43 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності під громадське 

пасовище із земель міської ради» (проєкт №2169); 

пункту 49 «Про внесення до переліку земельних ділянок, які 

пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах)» (проєкт 

№2176); 

пункту 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 га та затвердження умов 

продажу права оренди земельної ділянки» (проєкт №2177); 

пункту 51 «Про затвердження стартової плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди якої 

підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. 
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Бурштин, вул. Будівельників б/н, площею 0,0278 га  та затвердження умов 

продажу права оренди земельної ділянки» (проєкт №2178). 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»    -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Зняти з порядку денного: 

пункту 43 «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності під громадське 

пасовище із земель міської ради» (проєкт №2169); 

пункту 49 «Про внесення до переліку земельних ділянок, які 

пропонуються для продажу на земельних торгах (аукціонах)» (проєкт 

№2176); 

пункту 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 га та затвердження умов 

продажу права оренди земельної ділянки» (проєкт №2177); 

пункту 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). 

 Голосували про зняття з порядку денного пунктів 31- 53. 

«за»           -  2 

«проти»     -  12 

«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 розгляд проєкту № 2112 пунктом 3, проєктів № 1868, 

1869 пунктами 4 і 5 порядку денного. 

«за»           -  2 

  «проти»     -  11 

«утрим.»    -  4 

(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 розгляд  проєктів пунктів 3-8 в кінці порядку денного. 

 «за»           -  3 

  «проти»     -  14 

«утрим.»    - 0 

(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 порядок денний 102  сесії в цілому. 

«за»              -  17 

   «проти»       -   0 

                                          «утрим.»      -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сто другої сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання: 

1. Про виділення коштів.(Проєкт №2184) 

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 

проєкту 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) 
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5. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на складання 

проєкту землеустрою щодо відведенняземельної 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 

проєкту 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 

проєкту землеустрою щодо відведенняземельної 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 землеустроющодо 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 

щодовстановлення (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 проєкту 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 проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у приватну власність (громадяни Синишин 

Л.М., Нікіпорець О.М.).(Проєкт №2126) 

14. Про надання дозволу на складання проєкту 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 землеустрою щодо 
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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 індивідуальних гаражів 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 земельної ділянки 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 садівництваз 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 ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з 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 індивідуальнихгаражів 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 
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місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництваз 

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 

щодовстановлення (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 проєкту 

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 землеустроющодо 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 
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будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) (громадянин П’єкний Р.В.). (Проєкт 

№2160) 

37. Про надання дозволу на складання проєкту 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 проєкту 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 укладання договору оренди землів м. Бурштин по вул. 

Коновальця,2А з громадянином  Головчаком В.Л.(Проєкт №2166) 

41. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Громко Марією Павлівною. (Проєкт №2167) 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянкив 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 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) 

44. 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) 

45. 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) 

46. Про надання дозволу на виготовлення технічної документаціїі з 

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) 
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47. 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) 

48. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. С.Бандери,105а, (приватний підприємець  Ліуш Петро Іванович). 

(Проєкт №2179) 

49. Про  відмову у наданні в користуванняна праві оренди земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (громадянин 

Михайлишин С.П.) (Проєкт №2181) 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської 

області. (Проєкт №1868) 

51. 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 

52. Про внесення зміни до генерального плануміста Бурштин  

суміщеного з детальним планом території по вул. Січових Стрільців, 

б/н.(Проєкт №2112) 

Доповідач: Т.Білоока – завідувач сектору містобудування та 

архітектури 

53. Відповіді на депутатські запити. 

54. Депутатські запити. 

55. Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про виділення коштів. (Проєкт №2184) 

ДОПОВІДАВ: 

 

О.Петровська, 

начальник 

фінансового 

відділу 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією 

до проєкту рішення комісії з питань бюджету та 

економічного розвитку (протокол від 02.09.2020  № 

19) про підтримку проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття рішення № 01/102-20 в цілому. 

              «за»          -  17 

«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 01/102-20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 2. Про внесення до переліку земельної ділянки, яка пропонується 

для продажу на земельних торгах (аукціонах). (Проєкт №210  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат   

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Т.Білоока, 

начальник 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Взяла участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 02/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 02/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 03/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 03/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 04/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 04/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 05/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 05/102 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 06/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 06/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)   

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 07/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 07/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 
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місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат   

міської ради 

Взяв участь в обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 08/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 08/102 -20  в цілому (рішення додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

 

І.Дулик, депутат   

міської ради 

Про доведення питань оренди до кінця. 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 09/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 09/102 -20  в цілому (рішення додається). 
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СЛУХАЛИ: 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)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 10/102 -20 в цілому. 

   «за»           -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 10/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)    

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 11/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №11/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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 
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передачею у приватну власність (громадяни Процик М.М., Мачинська 

Г.М.). (Проєкт №2125)   

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 12/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 12/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянокдля ведення особистого селянського 

господарстваз передачею у приватну власність (громадяни Синишин 

Л.М., Нікіпорець О.М.).(Проєкт №2126)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 13/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 13/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 14/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 14/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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 Осташ М.С.).(Проєкт №2128) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 15/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 15/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 16. 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 Свинарик В.Л., Штойко 

М.І.).(Проєкт №2129) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 16/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 16/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 17/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 17/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ Р.Джура, 

міський голова 

Повідомила про конфлікт інтересів щодо проєктів 

№2131 та №2171 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 18. 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 Джура О.М.).(Проєкт 

№2131) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 18/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 18/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  

у приватну власність (громадянка Футерко Н.О.).(Проєкт №2132)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №19/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 19/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Драган Оксаною Олегівною. (Проєкт №2134) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Про надання інформації щодо оплати оренди за 

дану земельну ділянку. 
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 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Надав інформаціію про відсутність заборгованості 

по оренді. 

 М.Михайлишин, 

начальник 

юридичного 

відділу; 

К.Соронович, 

Л.Горват, 

депутати міської 

ради 

Взяли участь у обговоренні. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №20/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 20/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про укладання договору оренди земельної ділянкив м. Бурштин, 

по  вул. Калуська,б/н (приватний підприємець  Данюк В.І.). (Проєкт 

№2135) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №21/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 21/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)    
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №22/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 22/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №23/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 23/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарстваз передачею у приватну власність (громадянка Адамів 

М.С.). (Проєкт №2138) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №24/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 24/102 -20  в цілому (рішення додається). 

СЛУХАЛИ: 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)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №25/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 25/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 



 30 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №26/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 26/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №27/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 27/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

ВИСТУПИЛИ Р.Дидик, 

депутат міської 

ради 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2145 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодовстановлення (відновлення) меж земельних  ділянок  в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Дидик Р.В.). (Проєкт 

№2145) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №28/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення №29/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)   

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 30/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 31/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

    

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 32/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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)  

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 33/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  1 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 
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 Голосували про прийняття проєкту рішення № 34/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 35/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 36/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 
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«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 37/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 38/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 39/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про укладання договору оренди землі в м. Бурштин по вул. 

Коновальця,2А з громадянином  Головчаком В.Л. (Проєкт №2166) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 40/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №41/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з 

громадянкою Громко Марією Павлівною. (Проєкт №2167) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 41/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 42/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 43/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 44. 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 44/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 45. 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 45/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 46. 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) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 46/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  16 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 47. 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісіїземельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 47/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про укладання договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, 

по вул. С.Бандери,105а,(приватний підприємець  Ліуш Петро Іванович). 

(Проєкт №2179) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 48/102 -20 в цілому. 

  «за»            -  17 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/102 -20  в цілому (рішення додається). 

 

 

ВИСТУПИЛИ Б.Рибчук, 

секретар міської 

ради 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо проєкту 

№2181 (повідомлення додається). 

 

СЛУХАЛИ: 49. 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) 
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ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та рекомендацією  до 

проєкту рішення комісії земельної та з питань 

екології (протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку 

проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ І.Дулик,депутат 

міської ради 

Про уточнення причин відмови. 

 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про розташування земельної ділянки на майбутній 

об’їзній дорозі. 

 С.Михайлишин, 

заявник 

Про підготовку проєкту рішення  та невідповідність 

площі земельної ділянки на карті та у заяві. 

 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про нанесення площі ділянки на карту. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Взяв участь у обговоренні. 

 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про новий проєкт рішення та необхідність виїзду 

комісії на місце. 

 С.Михайлишин, 

заявник 

Про земельну ділянку та видачу дозволів на інші 

земельні ділянки.  

 О.Драбчук, 

депутат міської 

ради 

Про розгляд питання земельною комісією. 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Про підтримку заявника. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Запропонува внести зміни до проєкту та підтримати 

видачу дозволу. 

 М.Шкарпович, 

депутат міської 

ради 

Про заяву та процедуру внесення змін. 
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 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про направлення проєкту на довивчення. 

 В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Про необхідність створення громадського пасовища.        

Про надання документів громадянином 

С.Михайлишиним. 

Про зареєстровані проєкти. 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про направлення проєкту на довивчення та 

розглянути на наступній сесії. 

 І.Дулик, депутат 

міської ради 

Про розгляд проєкту за основу та внести зміни. 

 Л.Івасюк, 

депутат міської 

ради 

Про процедуру прийняття рішення. 

 Б.Рибчук,секрета

р міської ради; 

 Л.Горват, 

депутат міської 

ради 

Про процедуру прийняття рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 2181 за основу. 

  «за»            -  15 

«проти»     -  0 

«утрим.»   -  0 

(Результати поіменного голосування додаються). 

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення № 2181 прийняти за основу. 

ВИСТУПИЛИ В.Рик,депутат 

міської ради 

Про уточнення площі. 

 Р.Джура, міський 

голова 

Взяла участь у обговоренні. 

 А.Пергельський, 

головний спеціаліст 

юридичного відділу 

Про подані документи та проєкти рішень. 

 Р.Дидик,депутат 

міської ради 

Про надання земельної ділянки. 

 Голосували про зміни до пункту 1 проєкту рішення № 2181: 

Надати громадянину Михайлишину Степану Петровичу в користування 

земельну ділянку на праві оренди (код ц.в. 01.08) для  сінокосіння та 

випасання худоби в м. Бурштин, між урочищами Березники та Верб’є, 

площею 10,0000 га. 

              «за»          -  13 
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«проти»    -  0 

«утрим.»   -  0 

(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 прийняття проєкту рішення № 2181в цілому. 

 «за»          -  6 

«проти»     -  9 

«утрим.»   -  0 

(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 проєкту рішення № 2181. 

            «за»          -  1 

«проти»    -  14 

«утрим.»   -  0 

(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: 50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області. (Проєкт №1868) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацієями  до проєкту рішення комісій: 

- земельної та з питань екології 

(протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань законності та етики 

(протокол від 27.07.2020 № 59) про підтримку 

проєкту рішення. 
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ВИСТУПИЛИ І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Про незадовільно виконану роботу по розробці 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. 

Бурштин. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Про підтримку позиції депутат Ігоря Дулика. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1868 в цілому. 

  «за»            -  9 

«проти»     -  3 

«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. 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту с. Вигівка Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області. (Проєкт №1869) 

ДОПОВІДАВ 

 

В.Копаниця, 

начальник 

земельно  -  

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та 

рекомендацієями  до проєкту рішення комісій: 

- земельної та з питань екології 

(протокол від 08.08.2020 № 9) про підтримку проєкту 

рішення; 

- з питань законності та етики 

(протокол від 27.07.2020 № 59) про підтримку 

проєкту рішення. 

 Голосували про прийняття проєкту рішення № 1869 в цілому. 

  «за»            -  8 

«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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СЛУХАЛИ: 52. Про внесення зміни до генерального плану міста Бурштин  

суміщеного з детальним планом території по вул. Січових Стрільців, 

б/н. (Проєкт №2112) 

ДОПОВІДАВ 

 

Т.Білоока, 

завідувач 

сектору 

містобудування 

та архітектури 

Ознайомила з проєктом рішення та рекомендацією  

до проєкту рішення комісії з питань будівнивництва, 

архітектури та житлово – комунального 

господарства(протокол від 03.09.2020 № 24) про 

підтримку проєкту рішення. 

ВИСТУПИЛИ Р.Джура, 

міський голова 

Взяла участь обговоренні. 

 І.Дулик, 

депутат міської 

ради 

Повідомив про конфлікт інтересів щодо даного 

проекту рішення. 

 Т.Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Повідомила про конфлікт інтересів щодо даного 

проекту рішення. 

 Р.Джура, 

міський голова 

Про відсутність кворуму. 

 

 53. Відповіді на депутатські запити.(Не було) 

 54. Депутатські запити. (Не було) 

СЛУХАЛИ: 55. Різне.  

 Р.Джура, міський 

голова 

Про підключення електричної енергії до об’єктів 

комунальної сфери.  

Про заплановану зустріч з директором 

Бурштинської ТЕС. 

Про низький рівень проплати населенням міста 

за надані житлово – комунальні послуги. 

Про політичну ситуацію. 

Про прямий ефір із мерами. 

Про футбол. 

 

Примітка:відео трансляцію сто другої позачергової сесії міської ради сьомого скликання 

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

  

Міський голова                                              Роксолана Джура 


