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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання дев’ятої Сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 05 березня 2021 року                                                                                      м.Бурштин 

 

Початок: 10:00 

Закінчення: 12:26 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 21 депутат міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 5 (п’ять) депутатів, а саме: 

- Ольга Король, Петро Савка, Олена Тріщук, Володимир Федорняк, Ігор Харів 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив, що продовжується робота другого 

пленарного засідання дев’ятої Сесії міської ради 

восьмого скликання та запропонував розпочати 

роботу другого пленарного засідання. 

Зазначив, що відповідно до порядку денного, 

прийнятого на першому пленарному засіданні 

02.03.2021 для розгляду та прийняття рішень 

залишились проєкти із земельних питань та:  

85. Відповіді на депутатські запити. 

86. Депутатські запити. 

87. Різне. 

Зазначив, що з сьогоднішньої сесії впроваджуємо 

електронне поіменне голосування, (відомість про 

отримання пульта для поіменного голосування 

додається) 

Наголосив, що відсутній повний склад лічильної 

комісії та запропонував включити у лічильну 

комісію депутата міської ради Марію Козар 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про включення у лічильну комісію депутата міської ради Марію Козар: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Включити у лічильну комісію (доформувати склад лічильної комісії) 

депутата міської ради – Марію Козар 

 

СЛУХАЛИ: 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Бовшів, (Проєкт № 2431) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та обґрунтував 

необхідність прийняття інших проектів рішень - 

проведення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2431 (Рішення № 29/9-21) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 29/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Коростовичі, (Проєкт № 2432) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та обґрунтував 

необхідність - проведення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2432 (Рішення № 30/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

32. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Насташине, (Проєкт № 2433) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та обґрунтував 

необхідність - проведення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2433 (Рішення № 31/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Озеряни, (Проєкт № 2434) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та обґрунтував 

необхідність - проведення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2434 (Рішення № 32/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

34. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення 

під польовими дорогами та невитребуваними земельними частками (паями) за 

межами населеного пункту села Юнашків, (Проєкт № 2435) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та обґрунтував 

необхідність - проведення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

сільськогосподарського призначення під польовими 

дорогами 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2435 (Рішення № 33/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Крук  О.С., Баран С.М., Перепічка М.Ю., 

Цимбалістий П.І.,Паук М.В.), (Проєкт № 2452) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2452 (Рішення № 34/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

36. 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 

Леськів О.В.), (Проєкт № 2453) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2453 (Рішення № 35/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

37. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) на земельні частки (паї) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину 

за законом (громадянин Мурафа Р.В.),  (Проєкт № 2454) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2454 (Рішення № 36/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
38. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в с.Бовшів по вул.Франка, 10А,  (Проєкт № 2455) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2455 (Рішення № 37/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Стринжа Л.С.), (Проєкт № 2456) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2456 (Рішення № 38/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
40. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування будівель торгівілі (приватний 

підприємець Ружанська Т.З.), (Проєкт № 2457) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2457 (Рішення № 39/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів 

громадського харчування (готель Супутник) за адресою вул.Будівельників, 1, 

м.Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2458) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2458 (Рішення № 40/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
42. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець 

Мрочко В.С.)., (Проєкт № 2459) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2459 (Рішення № 41/9-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
43. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приватний підприємець 

Дубовий І.О.), (Проєкт № 2460) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2460 (Рішення № 42/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

44. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельних 

ділянок ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій в м.Бурштин по вул. С.Стрільців 17, вул. С.Бандери 82, 

(Проєкт № 2461) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2461 (Рішення № 43/9-21) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у 

власність (громадяни Литвинець П.Й., Кушнір Б.Я.),  (Проєкт № 2462) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2462 (Рішення № 44/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
46. Про надання дозволу на складання проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  

власність (громадяни Дмитерко І.М., Баран І.С.), (Проєкт № 2463) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2463 (Рішення № 45/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

47. Про надання дозволу ТзОВ «БІОС-КОМП’ЮТЕР» на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування 

виробничих приміщень в м.Бурштин по вул.Шевченка, 1, 1-Е, 1-Г, 1-Д,   

(Проєкт № 2464) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2464 (Рішення № 46/9-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
48. Про укладання договору оренди земельної ділянки для обслуговування 

складського приміщення в м.Бурштин по вул. В.Стуса №4, ТОВ СП –

АЛЬЯНС, (Проєкт № 2465) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ВИСТУПИВ: 

Петро 

Ковальчук, 

депутат міської 

ради 

Оголосив, що участі у голосуванні не буде брати у 

зв’язку із уникненням конфлікту інтересів 

(заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2465 (Рішення № 47/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

49. 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 Лужна О.Г.),  (Проєкт № 2466) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2466 (Рішення № 48/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
50. Про припинення договору оренди земельної  ділянки з громадянином  

Коханом Василем Зіновійовичем, (Проєкт № 2467) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ВИСТУПИВ: 

Марія Оршуляк, 

депутат міської 

ради 

Оголосила, що участі у голосуванні не буде брати у 

зв’язку із уникненням конфлікту інтересів 

(заява додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2467 (Рішення № 49/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Білоголовський О.І.), (Проєкт № 2468) 

ДОПОВІВ: 
Володимир 

Копаниця – 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 
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начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2468 (Рішення № 50/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(громадянин Зеленюк В.І.), (Проєкт № 2469) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2469 (Рішення № 51/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Джогол Н.П., Варунків В.О., Зеленюк В.І., 

Войцехів Д.Л., Федик І.О.), (Проєкт № 2470) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2470 (Рішення № 52/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

54. 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 Пастух Т.Я.), (Проєкт № 2471) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними висновками 

постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2471 (Рішення № 53/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/9-21 в цілому (рішення додається) 



9 
 

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки з ведення 

особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування 

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

передачею у приватну власність (громадянка Братусь І.А.), (Проєкт № 2472) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2472 (Рішення № 54/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. 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 (громадянин Козій М.В.), (Проєкт № 2473) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2473 (Рішення № 55/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну  

власність (громадянин Дранута М.М.), (Проєкт № 2474) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2474 (Рішення № 56/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

58. 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 Вітрак В.А., Дзюбинський М.Ф.), (Проєкт № 2475) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2475 (Рішення № 57/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Пунько М.В.), (Проєкт № 2476) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2476 (Рішення № 58/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва згідно свідоцтва про право на спадщину 

за законом (громадянин Римарчук І.М.), (Проєкт № 2477) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2477 (Рішення № 59/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадянин Михайлик М.І.), (Проєкт № 2478) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2478 (Рішення № 60/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

(громадянка Мачинська Н.М.), (Проєкт № 2479) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2479 (Рішення № 61/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

63. 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 Самборська Л.П., Николяк Я.Я.), (Проєкт № 2480) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2480 (Рішення № 62/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

64. 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 Рега З.Д.), (Проєкт № 2481) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2481 (Рішення № 63/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Тарновська О.В.), (Проєкт № 2482) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2482 (Рішення № 64/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

66. 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 Харів Р.Р.), (Проєкт № 2483) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2483 (Рішення № 65/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Терпеливець Л.С., Курман М.І.),            

(Проєкт № 2484) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2484 (Рішення № 66/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ТОВ «Сан Вест Енерджі Плюс» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в с.Сарники (територія 

господарського двору), (Проєкт № 2485) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2485 (Рішення № 67/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

69. 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 Василик Г.М., Бойко А.А.), (Проєкт № 2486) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2486 (Рішення № 68/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

70. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Дубський В.І., Дубська М.А., Кліщ Т.С., 

Марченко М.М.), (Проєкт № 2487) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійної комісії. Проінформував присутніх, що 

відповідно до даних державного реєстру гром. 

М.Марченко скористалася правом безоплатної 

приватизації земельної ділянки (ОСГ) в розмірі 1га. 
- Комісія рекомендує внести наступні зміни в Проект 

рішення № 2487 виключити прізвище Марченко М. М. з 

заголовку та мотивувальної частини проекту рішення №2487, 

а також виключити пункти 4, 4.1. котрі стосуються 

громадянки Марченко М. М. та внести на розгляд сесії. Гром. 

Марченко М. М. звернутися з заявою щодо передачі даної 

земельної ділянки в оренду. Протокол № 5 від 17.02.2021 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Марія 

Михайлишин -

начальник 

юридичного 

відділу 

Надала консультації – відповідно до норм ч.4 ст.116 ЗК 

України, громадянам України надається право 

безкоштовної приватизації одноразово, щодо однієї 

земельної ділянки. Проінформувала про наявність 

рішення суду яким визнано рішення Юнашківської 

сільської ради незаконним щодо відмови, яким 

зобов’язано Юнашківську сільську раду затвердити 

проекти землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

Повідомила, що після ріш.суду, яке було оголошене 

13.04.2020, особа звернулася до держгеокадастру з 

проханням надати дозвіл на проект землеустрою, в 

результаті особа набула право власності на земельну 

ділянку, розм. 1га, за межами населеного пункту 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2487 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2487 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії - виключити прізвище Марченко М. М. з 

заголовку та мотивувальної частини проекту рішення № 2487, а також 

виключити пункти 4, 4.1. котрі стосуються громадянки Марченко М. М., 

Проєкт № 2487: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати пропозиції постійної комісії - виключити прізвище Марченко 

М. М. з заголовку та мотивувальної частини проекту рішення № 2487, а 

також виключити пункти 4, 4.1. котрі стосуються громадянки Марченко 

М.М., Проєкт № 2487 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2487 (Рішення № 69/9-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 8 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

71. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Антошків А.Д.), (Проєкт № 2488) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2488 (Рішення № 70/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

72. 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 Гарасимович П.Ф., Пунько С.Ф., Семенович М.Д.), 

(Проєкт № 2489) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2489 (Рішення № 71/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

73. 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 Пунько С.Ф., Чухрай Г.І.),   (Проєкт № 2490) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2490 (Рішення № 72/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

74. Про відмову релігійній громаді храму «Покрови Пресвятої Богородиці» 

Православної Церкви України в дозволі на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

культової споруди в м.Бурштин між вулицями Квіткова та Лісна,             

(Проєкт № 2492) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

постійної комісії щодо відмови релігійній громаді 

храму «Покрови Пресвятої Богородиці» 

Православної Церкви України в дозволі на 

складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування культової споруди в м.Бурштин 

між вулицями Квіткова та Лісна. Повідомив, що і 

попереднім рішенням міської ради від 30.05.2018 № 

26/53-18 було відмовлено релігійній громаді. За 

протоколом громадських слухань від 21.03.2019 

також  - відмовити релігійній громаді… . 

ВИСТУПИВ: 

 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Звернувся до депутатів про те, чи є заперечення 

щодо надання слова о.Михайлу Шемельку 

(заявнику за проектом рішення). 

Заперечень не поступало. 

Надано слово о.Михайлу Шемельку 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

о.Михайло Шемелько 

Взяли участь у обговоренні проєкту рішення, 

задали питання доповідачу та о.Михайлу Шемельку 

Дмитро Симак, 

депутат міської ради 

Ігор Карвацький, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

 

Василь Андрієшин – 

міський голо 

Вніс пропозицію до проекту рішення, змінити – 

надати земельну ділянку для будівництва Храму 

(церкви – каплиці) 

 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 

Надав пропозицію оголосити перерву на 5 хв. 

Оголошено перерву на 5 хвилин 

ВИСТУПИЛИ: 

(взяли участь у 

обговоренні) 

Дмитро Симак, 

депутат міської ради 

Надав пропозицію відкласти розгляд проекту 

рішення на наступну сесію 

Зняв попередню пропозицію 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2492 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2492 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію міського голови Василя Андрієшина - надати земельну 

ділянку для будівництва Храму (церкви – каплиці), Проєкт № 2492: 
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«за» - 12 

«проти» - 3 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція) не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості 

(більшості) голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2492 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 4 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Відповідно до регламенту, поставлено на голосування проект рішення по 

пунктах.  

За перший пункт проекту рішення № 2492, прийнятого за основу: 

«за» - 10 

«проти» - 6 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості (більшості) 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та 

міський голова, Проєкт № 2492 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію міського голови Василя Андрієшина - надати земельну 

ділянку для будівництва Храму (церкви – каплиці), Проєкт № 2492: 

«за» - 13 

«проти» - 3 

«утрим.» - 6 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (пропозиція) не прийнято, оскільки не отримано необхідної кількості 

(більшості) голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 

депутатів та міський голова, Проєкт № 2492 

Проект рішення знято з розгляду сесії та повернено в профільну постійну 

комісію ради для додаткового вивчення, внесення пропозицій та розгляду на 

наступній сесії міської ради для повторного розгляду як початковий 

 

СЛУХАЛИ: 
75. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Різдвяни,        

(Проєкт № 2500) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2500 (Рішення № 73/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
76. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Тенетники,    

(Проєкт № 2501) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2501 (Рішення № 74/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
77. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Новий Мартинів, 

(Проєкт № 2502) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2502 (Рішення № 75/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
78. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Старий Мартинів, 

(Проєкт № 2503) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2503 (Рішення № 76/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
79. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Куничі,          

(Проєкт № 2504) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2504 (Рішення № 77/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/9-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
80. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Насташине,   

(Проєкт № 2505) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2505 (Рішення № 78/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
81. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Слобода,        

(Проєкт № 2506) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2506 (Рішення № 79/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
82. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Озеряни,        

(Проєкт № 2507) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2507 (Рішення № 80/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
83. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с.Задністрянське, 

(Проєкт № 2508) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2508 (Рішення № 81/9-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
84. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель населеного пункту с. Бовшів,         

(Проєкт № 2509) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивними 

висновками постійної комісії 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2509 (Рішення № 82/9-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/9-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 85. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк 
– секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит Т.Сенчини – за 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 42.2/2-20 

(інформація надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Інформацію, яка надана міським головою (вик.І.Бандура) від 01.03.2021 

вих. № 671/02-20, взяти до відома та зняти з контролю: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення - інформацію, яка надана міським головою від 

01.03.2021 вих. № 671/02-20 взяти до відома та зняти з контролю 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк 
– секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит І.Дулика – за 

рішенням міської ради від 18.12.2020 № 42.1/2-20 

(інформація надана запитувачу) 

ВИСТУПИВ: 

Ігор Дулик, 

депутат міської 

ради 

Зазначив, про необхідність залишення запиту на 

контролі, до повного збору інформації 

 

Володимир 

Копаниця 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Надав додаткову інформацію, повідомив, що для 

повного виконання запиту необхідно додатково час, 

орієнтовно 30 робочих днів 

 

СЛУХАЛИ: 86. Депутатські запити 

ДОПОВІЛА: 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Про депутатський запит щодо облаштування 

пішохідного переходу, встановлення дорожніх знаків та 

відповідного LED освітлення на перехрестку вулиць 

С.Бандери – Івана-Франка – Торгова 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Надав коротку інформацію із зазначеного питання  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття (підтримання) запиту – процедурне рішення: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення – підтримати депутатський запит (додається) 
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СЛУХАЛИ: 87. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Марія 

Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Про нагадування здійснення декларування до 01.04.21 

 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської 

ради 

Щодо обслуговування, догляду і прибирання території 

біля водойм в Бурштині 

Василь 

Андрієшин,  

міський голова 

Надав інформацію про вирішення зазначеного 

питання та залучення і розвитку відпочинкової 

території (зеленого туризму) 

Володимир 

Мацьків, депутат 

міської ради 

Щодо необхідності вирішення питання сміття на 

«лівому березі» Бурштинського водосховища 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив дев’яту Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 

 

 
Примітка: відеотрансляцію дев’ятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні документи». 

 

 

 

 

Міський голова                                                                     Василь Андрієшин 


