
ПРОТОКОЛ №3 

Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою 

 

15.01.2021 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. 1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії; 

2. Савка Петро Степанович – заступник голови; 

3. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії; 

4. Дулик Ігор Остапович – член комісії; 

5. Пізь Іван Мирославович – член комісії. 

 

Відсутні: 

1. Бублінський Василь Володимирович – член комісії. 

 

На засідання комісії запрошені: 

1. Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу Бурштинської 

міської ради; 

2. Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури Бурштинської 

міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Проект №2323 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

23.04.2017 №19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд 

охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища»; 

2. Проект №2324 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

11.12.2020 №12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

3. Проект 2325 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Содома М. М.); 

4. Проект 2326 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для ведення садівництва (громадянка Хантімірова Н. Р.); 

5. Проект 2327 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Тучапська С. С., Кравчишин Г. М., Перегінець В. 

О., Мовчан М. Й.); 

6. Проект 2328 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 (громадян Перегінець 

В. О., Мовчан М. Й., Шандалович Т. П., Тимчишин О. З.); 



7. Проект 2329 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 Шпакович 

Р. П.); 

8. Проект 2330 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Кропельницька О. Й., Небор Н. В.); 

9. Проект 2331 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Магдій Г. С., Калин Л. Т.); 

10. Проект 2332 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадяни Навроцький І. І., Навроцький Б. І., 

Леськів О. В.); 

11. Проект 2333 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни  Кравців В. П., Палиничка М. Й.); 

12. Проект 2334 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуального гаража (громадянин Плясун В. У.); 

13. Проект 2335 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянка Булій К. С.); 

14. Проект 2336 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 Олексів 

М. М.; 

15. Проект 2337 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин 

Курдидик А. С.); 

16. Проект 2338 Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадяни Борис В. В., Подлужна Н. О., Кравців М. Ю.); 

17. Проект 2339 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Ухман О.І.); 

18. Проект 2340 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни Кіценюк І. 

Ю., Саїн В. В., Якубовський І. П., Андрушків М. П., Бесага О. В.); 

19. Проект2350 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території (обмежена вулицями Коновальця та Д. Галицького) для будівництва багатоповерхової 

житлової забудови та будівництва доступного житла в м. Бурштин»; 

20. Проект 2352 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Панчишин Б.Т.,Цимбаліста М.М.); 

21. Проект 2353 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Курдидик Н. Д., Перегінець Г. Я., Бартманський П. 

В.); 

22. Проект 2354 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 

Цимбалістий Й.В.); 



23. Проект 2355 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадян Лисак Я. М., Цимбаліста 

Г. Д., Засипко М. С.); 

24. Проект 2356 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Николин О. С.); 

25. Проект 2357 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 власність (громадянин Шеремета І. В.); 

26. Проект 2358 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Перепічка Б. М.); 

27. Проект 2359 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 (громадян Курдидик Н. 

Д., Перегінець Г. Я., Бартманський П. В.); 

28. Проект 2360 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Цимбаліста Г. Д.); 

29. Проект 2361 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 (громадян Андрухів М. 

П., Мацьків В. С., Засідко С. П., Сачовський М. Я.); 

30. Проект 2362 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 (громадян Андрухів М. 

П., Мацьків В. С., Засідко С. П., Сачовський М. Я.); 

31. Проект 2363 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадян Боднарчук М. Л.); 

32. Проект 2364 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Віцько М. П., Кирилів О. О., Мацькевич О. О., 

Андрухів М. П., Сачовський М. Я., Засідко Б. Я.); 

33. Проект 2365 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в с. Старий Мартинів вул. Т. 

Шевченка, 114 Ж з укладанням договору оренди землі (громадянин Свирида А. М.); 

34. Проект 2366 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 Журавська 

С. І., Боєчко Г. Р., Яра О. Р.); 

35. Проект 2367 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 Абрамов А. 

В., Абрамова С. Я.); 

36. Проект 2368 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 (громадянка Литвиняк 

К. А.); 

37. Проект 2369 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



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

передачею у приватну власність (громадянин Олексин В. Є.); 

38. Проект 2370 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Журавська С. І., Боєчко Г. Р.); 

39. Проект 2371 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Литвиняк К. А.); 

40. Проект 2372 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка Стефанків 

Л. М.); 

41. Проект 2373 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Мусякевич З. Б.); 

42. Проект 2374 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Мусякевич З. Б.); 

43. Проект 2375 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 (громадяни 

Деренюк Г. С., Мовчан М. С.); 

44. Проект 2376 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Гуменюк Г. В.); 

45. Проект 2377 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 Шевчук І. 

В.); 

46. Проект 2378 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 Стехна М. 

О.); 

47. Проект 2379 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Шевчук І. В.); 

48. Проект 2380 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Ліуш М. І.); 

49. Проект 2381 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 Абрамов 

А. В.); 

50. Проект 2382 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Воробець Б. В.); 

51. Проект 2383 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 (громадянка Русиняк І. 

Б.); 



52. Проект 2384 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин 

Іванців М. О.); 

53. Проект 2385 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 Костів І. 

Я.); 

54. Проект 2386 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянка 

Жиляк Г. С.); 

55. Проект 2387 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Пипчак В. В.); 

56. Проект 2388 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Костів І. Я.); 

57. Проект 2389 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка 

Кутура М. І.); 

58. Проект 2390 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Костів С. М.); 

59. Проект 2391 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 (громадян Костів С. 

М.); 

60. Проект 2392 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 

Буняк Л. С.); 

61. Проект 2396 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Ляхович С. Ю.); 

62. Проект 2397 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 Ляхович 

С. Ю.); 

63. Проект 2398 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин Стехна М. П.); 

64. Проект 2399 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 Мартинюк 

Н. М.); 

65. Проект 2400 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Мариновський Я. П.); 

66. Проект 2401 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 



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

Колодницька Н. М.); 

67. Проект 2402 Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами; 

68. Проект 2403 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Братусь І. А.); 

69. Проект 2404 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Войцехів Л. В.); 

70. Проект 2405 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Процик Г. П.); 

71. Проект 2406 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Джогол І. Я.); 

72. Проект 2410 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності землі загального користування (для 

обслуговування існуючого кладовища) в с. Дем’янів; 

73. Проект 2418 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади; 

74. Проект 2425 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Шухевича, м. Бурштин Івано-

Франківська область; 

75. Проект 2426 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування за адресою вул. Січових Стрільців, 20а м. Бурштин Івано-

Франківська область з передачею в оренду; 

76. Проект 2427 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) за 

адресою вул. Міцкевича, 51А,51Б,51В,51Г,51Д,51Е,51Є,51Ж,51З,51И,51І м. Бурштин Івано-

Франківська область з передачею в оренду; 

77. Проект 2428 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (гуртожиток) за адресою вул. Стуса, 8а, м. Бурштин 

Івано-Франківська область; 

78. Проект 2429 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови (котельні) за адресою вул. Шухевича, 

3а м. Бурштин Івано-Франківська область; 

79. Розгляд звернення настоятеля релігійної громади храму «Покрови Пресвятої 

Богородиці» м. Бурштин Михайла Шемелька, щодо надання дозволу релігійній громаді на 

складання проекту відводу земельної ділянки в м. Бурштин між вулицями Лісна – Квіткова з 

передачею у постійне користування земельної ділянки площею 0,09 га для будівництва та 

обслуговування культової споруди (церкви – каплички «Покрови Пресвятої Богородиці»). 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Проект №2323 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

23.04.2017 №19/30-17 «Про затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд 

охорони навколишнього природного середовища та Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища»; 



ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИСТУПАЛИ: Петро Савка – заступник голови комісії, який запропонував внести 

технічну правку, та забрати з п. 3.3 словосполучення «на наступний рік» 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2323 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- забрати з п. 3.3 словосполучення «на наступний рік», відредагований проект рішення 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2323 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

2. Проект №2324 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 

11.12.2020 №12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект №2324 та рекомендує даний проект рішення 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2324 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

3. Проект 2325 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Содома М. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2325 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай) 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2325 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

4. Проект 2326 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для ведення садівництва (громадянка Хантімірова Н. Р.); 



ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2326 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2326 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

5. Проект 2327 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Тучапська С. С., Кравчишин Г. М., Перегінець В. 

О., Мовчан М. Й.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2327 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2327додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

6. Проект 2328 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 (громадян Перегінець 

В. О., Мовчан М. Й., Шандалович Т. П., Тимчишин О. З.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2328 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2328додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

7. Проект 2329 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 Шпакович 

Р. П.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2329 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2329додається. 



Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

8. Проект 2330 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Кропельницька О. Й., Небор Н. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2330 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2330 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

9. Проект 2331 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Магдій Г. С., Калин Л. Т.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2331 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2331 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

10. Проект 2332 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадяни Навроцький І. І., Навроцький Б. І., 

Леськів О. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради, який повідомив про те, що дане питання знято з розгляду у зв’язку 

з невідповідністю до норм чинного законодавства. 

 

11. Проект 2333 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни  Кравців В. П., Палиничка М. Й.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2333 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 



Проект рішення №2333 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

12. Проект 2334 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуального гаража (громадянин Плясун В. У.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2334 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2334 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

13. Проект 2335 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянка Булій К. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради, який повідомив про те, що дане питання знято з розгляду у зв’язку 

з невідповідністю до норм чинного законодавства. 

 

14. Проект 2336 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 Олексів 

М. М.; 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2336 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2336 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

15. Проект 2337 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва згідно 

Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Курдидик А. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2337 та рекомендує внести 

технічну правку, а саме доповнити: 



- заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай) 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2337 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

16. Проект 2338 Про поставлення на чергу для одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадяни Борис В. В., Подлужна Н. О., Кравців М. Ю.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2338 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2338 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

17. Проект 2339 Про продовження (поновлення) термінудоговору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Ухман О.І.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2339 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2339 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

18. Проект 2340 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (громадяни Кіценюк І. 

Ю., Саїн В. В., Якубовський І. П., Андрушків М. П., Бесага О. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2340 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2340 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 



4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

19. Проект2350 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план 

території (обмежена вулицями Коновальця та Д. Галицького) для будівництва багатоповерхової 

житлової забудови та будівництва доступного житла в м. Бурштин»; 

ДОПОВІДАВ: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2350 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2350 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

20. Проект 2352 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Панчишин Б.Т.,Цимбаліста М.М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2352 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2352 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

21. Проект 2353 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Курдидик Н. Д., Перегінець Г. Я., Бартманський П. 

В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2353 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2353 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

22. Проект 2354 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 

Цимбалістий Й.В. ) 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2354 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2354 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

23. Проект 2355 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадян Лисак Я. М., Цимбаліста 

Г. Д., Засипко М. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2355 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2355 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

24. Проект 2356 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянка 

Николин О. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2356 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2356 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

25. Проект 2357 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 власність (громадянин Шеремета І. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2357 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2357 додається. 



Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

26. Проект 2358 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Перепічка Б. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2358 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2358 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

27. Проект 2359 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 (громадян Курдидик Н. 

Д., Перегінець Г. Я., Бартманський П. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2359 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2359 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

28. Проект 2360 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Цимбаліста Г. Д.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2360 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2360 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 



5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

29. Проект 2361 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 (громадян Андрухів М. 

П., Мацьків В. С., Засідко С. П., Сачовський М. Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2361 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2361 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

30. Проект 2362 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 (громадян Андрухів М. 

П., Мацьків В. С., Засідко С. П., Сачовський М. Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2362 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2362 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

31. Проект 2363 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадян Боднарчук М. Л.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2363 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №233 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

32. Проект 2364 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 



передачею у приватну власність (громадяни Віцько М. П., Кирилів О. О., Мацькевич О. О., 

Андрухів М. П., Сачовський М. Я., Засідко Б. Я.); 

 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2364 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2364 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

33. Проект 2365 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в с. Старий Мартинів вул. Т. 

Шевченка, 114 Ж з укладанням договору оренди землі (громадянин Свирида А. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проекту рішення №2365 та рекомендує внести зміни: 

-  в п.2 підняти ставку оренди земельної ділянки з 3 % до 5 % даний проект рішення зі 

змінами винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2365 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

34. Проект 2366 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 Журавська 

С. І., Боєчко Г. Р., Яра О. Р.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проекту рішення №2366 та рекомендує винести 

даний проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2366 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

35. Проект 2367 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 Абрамов А. 

В., Абрамова С. Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 



ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2367 та рекомендує винести даний 

проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2367 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

36. Проект 2368 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 (громадянка Литвиняк 

К. А.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2368 та рекомендує винести даний 

проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2368 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

37. Проект 2369 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Олексин В. Є.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2369 та рекомендує винести даний 

проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2369 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

38. Проект 2370 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадяни Журавська С. І., Боєчко Г. Р.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2370 та рекомендує винести даний 

проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2370 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 



2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

39. Проект 2371 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Литвиняк К. А.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2371 та рекомендує винести даний 

проект рішення на розгляд сесії. 

Проект рішення №2371 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

40. Проект 2372 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Стефанків Л. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2372 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай); 

- в п. 1 та п. 2 замінити с. Старий Мартинів на с. Тенетники; 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2372 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

41. Проект 2373 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Мусякевич З. Б.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2373 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай); 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2373 додається.  

Результати голосування:  

№ з\п ПІП  Результати голосування 



1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

42. Проект 2374 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянка Мусякевич З. Б.) 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2374 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2374 додається.  

Результати голосування:   

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

43. Проект 2375 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 (громадяни 

Деренюк Г. С., Мовчан М. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2375 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2375 додається.  

Результати голосування:   

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

44. Проект 2376 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Гуменюк Г. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2376 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2376 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП  Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 



45. Проект 2377 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 Шевчук І. 

В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2377 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2377 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

46. Проект 2378 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 Стехна М. 

О.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2378 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2378 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

47. Проект 2379 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Шевчук І. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2379 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2379 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

48. Проект 2380 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Ліуш М. І.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 



ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2380 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2380 додається.  

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

49. Проект 2381 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 Абрамов 

А. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2381 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2381 додається.  

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

50. Проект 2382 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Воробець Б. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2382 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2382 додається.  

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

51. Проект 2383 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 (громадянка Русиняк І. 

Б.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2383 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2383 додається.  

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 



2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

52. Проект 2384 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин 

Іванців М. О.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2384 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай); 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2384 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

53. Проект 2385 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 Костів І. 

Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2385 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2385 додається. 

Результати голосування:   

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

54. Проект 2386 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянка 

Жиляк Г. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2386 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай); 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2386 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 



2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

55. Проект 2387 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

на земельну частку (пай) згідно Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянка 

Пипчак В. В.);  

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2387 та рекомендує внести 

технічну правку: 

- доповнити: заголовок, мотивувальну частину, а також пункти 1 та 2 словами «для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» після слів: на земельну частку (пай); 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2387 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

56. Проект 2388 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Костів І. Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2388 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2388 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

57. Проект 2389 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність (громадянка 

Кутура М. І.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2389 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2389 додається. 

Результати голосування:   

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 



4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

58. Проект 2390 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянин Костів С. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2390 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2390 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

59. Проект 2391 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 (громадян Костів С. 

М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2391 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2391 додається. 

Результати голосування:   

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

60. Проект 2392 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 

Буняк Л. С.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2392 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2392 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

61. Проект 2396 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



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

передачею у приватну власність (громадянка Ляхович С. Ю.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2396 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2396 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

62. Проект 2397 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 Ляхович 

С. Ю.);  

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2397 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2397 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

63. Проект 2398 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин Стехна М. П.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2398 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2398 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

64. Проект 2399 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 Мартинюк 

Н. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу Бурштинської 

міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2399 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2399 додається. 



Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

65. Проект 2400 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Мариновський Я. П.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2400 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2400 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

66. Проект 2401 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Колодницька Н. М.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2401 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2401 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

67. Проект 2402 Про закріплення депутатів Бурштинської міської ради за округами; 

ДОПОВІДАВ: Мар’яна Федів – голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою;  

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2402 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2402 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 



68. Проект 2403 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Братусь І. А.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради, який повідомив про те, що дане питання знято з розгляду у зв’язку 

з невідповідністю до норм чинного законодавства. 

 

69. Проект 2404 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Войцехів Л. В.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2404 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2404 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

70. Проект 2405 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

передачею у приватну власність (громадянка Процик Г. П.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2405 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2405 додається. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

71. Проект 2406 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадянин 

Джогол І. Я.); 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2406 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2406 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 



72. Проект 2410 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності землі загального користування (для 

обслуговування існуючого кладовища) в с. Дем’янів; 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2410 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2410 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

73. Проект 2418 Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території Бурштинської міської територіальної громади; 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2418 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2418 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

74. Проект 2425 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку за адресою вул. Шухевича, м. Бурштин Івано-

Франківська область; 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2425 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2425 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович утримався 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

75. Проект 2426 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування за адресою вул. Січових Стрільців, 20а м. Бурштин Івано-

Франківська область з передачею в оренду;  

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2426 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 



Проект рішення №2426 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

76. Проект 2427 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (овочева база) за 

адресою вул. Міцкевича, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 51Д, 51Е, 51Є, 51Ж, 51З, 51И, 51І м. Бурштин 

Івано-Франківська область з передачею в оренду; ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – 

начальник земельно-екологічного відділу Бурштинської міської ради; 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2427 та рекомендує даний проект 

рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2427 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

77. Проект 2428 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (гуртожиток) за адресою вул. Стуса, 8а, м. Бурштин 

Івано-Франківська область;  

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2428 та рекомендує внести 

технічну правку, а саме : 

- в пункті 1 вул. Шухевича, 8 А замінити на вул. Стуса, 8А, а також площу з 0,3280 га 

на площу 0,0433 га; 

 відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2428 додається. 

Результати голосування: 

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

78. Проект 2429 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови (котельні) за адресою вул. Шухевича, 

3а м. Бурштин Івано-Франківська область; ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник 

земельно-екологічного відділу Бурштинської міської ради 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує Проект рішення №2429 та рекомендує внести 

технічну правку, а саме: 

- в пунктах 1 та 2 замінити вукл. Шухевича, 8 А на вул. Шухевича. 3 А, 

відредагований проект рішення винести на розгляд сесії. 

Проект рішення №2429 додається. 

Результати голосування: 



№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович  за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна за 

 

79. Розгляд звернення настоятеля релігійної громади храму «Покрови Пресвятої 

Богородиці» м. Бурштин Михайла Шемелька, щодо надання дозволу релігійній громаді на 

складання проекту відводу земельної ділянки в м. Бурштин між вулицями Лісна – Квіткова з 

передачею у постійне користування земельної ділянки площею 0,09 га для будівництва та 

обслуговування культової споруди (церкви – каплички «Покрови Пресвятої Богородиці»), 

звернення №20 від 03.12.2020 р. вх. №10-22/263 від 03.12.2020 р. 

ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради, який повідомив про те, що у 2018 році рішенням міської ради на 

подібне звернення, щодо надання дозволу релігійній громаді на складання проекту відводу 

земельної ділянки в м. Бурштин між вулицями Лісна – Квіткова, було відмовлено, також 

доведено до відома членів комісії протокол громадських слухань, які відбулись у 2018 році, де 

присутні на слуханнях жителі міста Бурштина не підтримали дану ініціативу. 

ВИСТУПАЛИ: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради, яка повідомила, що є невідповідність містобудівній документації, 

оскільки згідно ген. плану м. Бурштин на тій земельній ділянці де має відбуватися будівництво 

церкви – каплички, розміщена так звана «зелена зона». 

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує, Володимиру Копаниці – начальнику земельно-

екологічного відділу Бурштинської міської ради, підготувати проект рішення щодо відмови у 

наданні дозволу релігійній громаді на складання проекту відводу земельної ділянки в м. 

Бурштин між вулицями Лісна – Квіткова з передачею у постійне користування земельної 

ділянки площею 0,09 га для будівництва та обслуговування культової споруди (церкви – 

каплички «Покрови Пресвятої Богородиці»), даний проект рішення винести на розгляд сесії. 

Результати голосування:  

№ з\п ПІП Результати голосування 

1. Дулик Ігор Остапович за 

2. Ковальчук Петро Іванович за 

3. Пізь Іван Мирославович за 

4. Савка Петро Степанович за 

5. Федів Мар’яна Володимирівна утрималась 

 

Голова комісії                          ____________                            Мар’яна Федів 

 

Секретар комісії                        _____________                   Петро Ковальчук 

 

Заступник голови                    _____________                             Петро Савка 


