
ПРОТОКОЛ №11 

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою 

04.06.2021 р.                                                                                                             м. Бурштин 

Склад комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – заступник голови; 

3. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії; 

4. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

5. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

6. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

На засіданні присутні наступні члени комісії: 

1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії 

2. Савка Петро Степанович – заступник голови; 

3. Бублінський Василь Володимирович – член комісії; 

4. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

5. Пізь Іван Мирославович – член комісії 

На засіданні відсутні наступні члени комісії: 

1. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії; 

На засідання комісії запрошені: 

1. Ольга Бесага – в. о. начальника земельно-екологічного відділу Бурштинської міської 

ради; 

2. Іван Драгун – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проект 2765 Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних  будівель  і споруд технічної  інфракструктури (розподілення газу) 

для розміщення газорегуляторного пункту в с. Дем’янів урочище Коло Цюлюпи.; 

СЛУХАЛИ: 

1. Проект 2765 Про надання дозволу ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних  будівель  і споруд технічної  інфракструктури 

(розподілення газу) для розміщення газорегуляторного пункту в с. Дем’янів урочище 

Коло Цюлюпи.; 

ДОПОВІДАВ: Ольга Бесага – в. о. начальника земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Комісія пропонує внести наступні зміни в Проект рішення №2765: 

Доповнити заголовок проекту рішення та викласти в такій редакції: Про надання дозволу 

ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ» на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право земельного сервітуту в с. Дем’янів урочище 

Коло Цюлюпи. 

Доповнити мотивувальну частину проекту рішення та викласти в такій редакції: 

Розглянувши подане до міської ради клопотання ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ», про надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки комунальної власності для розміщення запірної арматури, газопроводу на яку 

поширюється право земельного сервітуту в с. Дем’янів, урочище «Коло Цюлюпи», відповідно 

до ст. 29 та 55¹ Закону України «Про землеустрій», ст. 79, 79¹, 99 та 101 Земельного кодексу 

України, керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

Доповнити пункт 1 проекту рішення та викласти в такій редакції: Надати дозвіл 

ТзОВ «ГАЛИЧ ПРОМ», на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності для розміщення запірної 

арматури, газопроводу на яку поширюється право земельного сервітуту в с. Дем’янів, урочище 

«Коло Цюлюпи», загальною орієнтовною площею 0,0010 га з наступним укладанням договору 

про встановлення земельного сервітуту. 



Доповнити пункт 2 проекту рішення та викласти в такій редакції: Розроблену та 

погоджену технічну документацію щодо встановлення меж частини земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення запірної арматури, газопроводу на яку поширюється 

право земельного сервітуту у встановленому порядку подати на розгляд та затвердження 

міської ради. 

 

та рекомендує винести на розгляд сесії зі змінами 

Проект рішення №2765 додається. 

Результати голосування: ЗА – 5, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0. 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Бублінський Василь Володимирович За 

2. Дулик Ігор Остапович За 

3. Ковальчук Петро Іванович відсутній 

4. Пізь Іван Мирославович За 

5. Савка Петро Степанович За 

6. Федів Мар’яна Володимирівна За 

 

 

Голова комісії                                         ____________                                  Мар’яна Федів 

 

 

Заступник голови комісії                                _____________                   Петро Савка 


