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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання  

дванадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

 

від 27 травня 2021 року                                                                                      м.Бурштин 

Початок: 10:00 

Закінчення: 14:05 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 23 депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: - 3 (три) депутати, а саме – Дмитро Симак, Ігор Харів, Петро Савка 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський 

голова 

Оголосив, про продовження роботи другого пленарного 

засідання дванядцятої Сесії міської ради восьмого 

скликання та запропонував розпочати роботу засідання. 

Зазначив, що відповідно до порядку денного, 

прийнятого на першому пленарному засіданні 

21.05.2021 необхідно розглянути та прийняти рішення 

за проєктами із земельних питань та:  

87. Відповіді на депутатські запити. 

88. Депутатські запити. 

89. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 
36. Про основи земельних правовідносин у Бурштинській міській територіальній 

громаді, (Проєкт № 2689) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями щодо змін до проекту рішення 

напрацьованого земельно-екологічним відділом, 

профільною постійною комісією, а саме: 
- Комісія пропонує внести наступні зміни в Проект рішення 

№2689: 

     Доповнити заголовок рішення: та інвентаризацію земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Бурштинської міської територіальної громади; 

     Доповнити мотивувальну частину: постановами ВСУ 

№379/656/16-а від 11.09.2019 та №2240/2962/18 від 18.01.2020 

     Доповнити проект рішення пунктом:  

3. Провести інвентаризацію земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності на території населених 

пунктів Бурштинської міської територіальної громади. 

Земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, які перебувають у 

землях запасу і землях резервного фонду виділяти після 

проведення інвентаризації масивів земель сільськогосподарського 

призначення на території населених пунктів Бурштинської міської 

територіальної громади. 

та рекомендує винести на розгляд сесії зі змінами. 

        Протокол від 26.05.2021 № 10 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2689 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти проєкт рішення № 2689 за основу 
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ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу, надали пропозиції до проекту 

рішення. 

В результаті опрацювання в робочому порядку 

пропозицій змін до проекту рішення, в т.ч. 

запропонованих відділом та комісією, напрацьовано 

оновлений текст проекту рішення: 
1. Інформацію начальника земельно-екологічного відділу 

Бурштинської міської ради Володимира Копаниці про стан земельних 
правовідносин Бурштинської міської територіальної громади прийняти до 

відома. 

2. Виконавчому комітету Бурштинської міської ради: 
2.1. Провести детальний комплексний аналіз усіх діючих 

договорів оренди на земельні ділянки. Підготувати та направити в термін 

до 01.06.2021 всім орендарям, додатки до діючих договорів оренди 
земельних ділянок про продовження терміну їх дії, а при необхідності – 

укласти нові договори оренди. 

2.2. Подати на розгляд та затвердження міської ради ставки 
земельного податку та розміри орендної плати у відповідності до категорії 

земель, до 01.07.2021. 

2.3. Діючи в інтересах громади, з метою створення нових 
робочих місць для жителів громади, реалізації програми соціально-

економічного розвитку, наповнення бюджету міської ради виходячи із 

реальної кількості земель запасу міської ради та їх територіального 
розміщення, визначити земельні ділянки, які є пріоритетними для 

створення і розвитку індустріальних парків, сімейних фермерських 

господарств, городництва, садівництва, виноградарства, історико-
культурного і рекреаційного призначення. 

3. Провести інвентаризацію земель масивів 

сільськогосподарського призначення комунальної власності на території 
населених пунктів Бурштинської міської територіальної громади. 

Земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності, які перебувають у землях 
запасу і землях резервного фонду виділяти після проведення 

інвентаризації масивів земель сільськогосподарського призначення на 

території населених пунктів Бурштинської міської територіальної 
громади. 

4. Надавати громадянам, які зареєстровані та (або) проживають 

на території Бурштинської міської територіальної громади, безоплатно у 
власність земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (ст. 121 Земельного кодексу України) розміром 0,25 га з 

врахуванням наявності вільних площ земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. 

Іншим громадянам, які не зареєстровані та не проживають в 

населених пунктах Бурштинської міської територіальної громад, надавати 
безоплатно у власність земельні ділянки для ведення особистого 

селянського господарства розміром 0,15 га з врахуванням наявності 

вільних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 
Документи для отримання рішення подаються разом із заявою відповідно 

до ст.118 Земельного кодексу України. 

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на 
земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою Мар’яну Федів і  заступника міського голови Івана Драгуна. 

Богдан Рибчук, депутат 

міської ради 

Мар’яна Федів, депутат 

міської ради 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Іван Драгун – заступник 

міського голови 

Марія Михайлишин – 

юридичний відділ 

Володимир Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни напрацьовані в робочому порядку (в.т.ч.комісії), Проєкт № 2689: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2689 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2689 (Рішення № 36/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

37. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Тенетники (громадянка Гук 

М.Ф.), (Проєкт № 2672) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2672 (Рішення № 37/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

38. 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 № 2673) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновком 

профільної постійної депутатської комісії, а саме: 
 

Комісія рекомендує внести наступні зміни: п.1вилучити з проекту 

рішення, змінити нумерацію та доповнити п.2 та рекомендує винести на 

розгляд сесії. Протокол №9 від 13.05.2021 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Зазначив, що надійшло повідомлення про конфлікт 

інтересів від депутата Ігоря Харіва про те, що він не буде 

брати участі у голосуванні з цього проекту рішення, в 

зв’язку із уникненням конфлікту інтересів (повідомлення 

додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2673 за основу: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2673 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни комісії, Проєкт № 2673: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни комісії, Проєкт № 2673 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2673 (Рішення № 38/12-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 38/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

39. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (громадянин Олійник О.З.), (Проєкт № 2675) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2675 (Рішення № 39/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в с.Дем’янів по вул. І.Франка,39 

та вул.І.Франка, 39а, яка перебуває в оренді АТ «Івано-Франківськгаз», 

(Проєкт № 2676) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2676 (Рішення № 40/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/12-21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

41. Про відміну рішень Коростовичівської сільської ради «Про погодження 

надання дозволу на складання проекту відводу земельної ділянки» 

(громадяни Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М.), 

(Проєкт № 2677) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСУПИЛИ: 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Надав пропозицію щодо відкладення питання для 

доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 2677 на доопрацювання: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:    Відкласти проєкт рішення на доопрацювання 
 

СЛУХАЛИ: 

42. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності 

(громадяни Непорадний І.І., Бойко Б.Р., Бойко О.В., Копаниця Т.В., Скірин 

Б.І., Скірин В.І. Сисак Є.С.), (Проєкт № 2688) 

ВИСУПИВ: 

Володимир 

Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Оголосив, що участі у доповіді та обговоренні 

проекту рішення не братиме у зв’язку із 

уникненням конфлікту інтересів (заява додається) 

ДОПОВІВ: 

Іван Драгун – 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій. 

Разом з тим, зазначив, що вбачає доцільність 

відкласти питання з розгляду 

ВИСУПИВ: 
Василь Андрієшин – 

міський голова 

Підтримав зауваження доповідача та запропонував 

відкласти проект рішення для доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 2688 на доопрацювання:  

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ:        Відкласти проєкт рішення на доопрацювання 
 

СЛУХАЛИ: 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ТзОВ Галицке РБТ-4 для обслуговування виробничих приміщень по 

виробництву будівельних матеріалів за адресою м.Бурштин по вул.Зелена,38, 

вул.Т.Шевченка,2 з правом постійного користування із земель комунальної 

власності, (Проєкт № 2691) 

ДОПОВІВ: В.Копаниця – Ознайомив з проєктом рішення та висновками 
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начальник земельно-

екологічного відділу 

постійних депутатських комісій 

ВИСУПИЛИ: 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 
Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу, в т.ч. відповідності у 

сформованому проекті - щодо права постійного 

користування земельною ділянкою 
Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Марія Михайлишин 

– начальник 

юридичного відділу 
Надали пояснення із зазначених питань 

Іван Драгун – 

заступник міського 

голови 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Підтримав зауваження та надав пропозицію щодо 

відкладення проекту рішення для доопрацювання 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 2691 на доопрацювання:  

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Відкласти проєкт рішення на доопрацювання 
 

СЛУХАЛИ: 

44. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (КВЦПЗ 01.13) для обслуговування об’єкту складського 

приміщення, (територія колишнього господарського двору) в с.Куропатники 

по вул.Хмельницького, 40А, з передачею в оренду (громадянин Антонів С.І.), 

(Проєкт № 2692) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСУПИЛИ: 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Задав питання доповідачу та запропонував змінити: 

- орієнтовною площею 1,8 га 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2692 за основу: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2692 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни – пропоновані депутатом (наведені вище), Проєкт № 2692: 

«за» - 12 

«проти» - 0 

«утрим.» - 7 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення (за пропозицією) не прийнято, оскільки не отримано необхідної 

кількості (більшості) голосів від загального складу ради. Загальний склад 

ради: 26 депутатів та міський голова, Проєкт № 2692 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2692 в цілому: 

«за» - 11 

«проти» - 0 

«утрим.» - 10 

(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 № 2692 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Відповідно до регламенту, поставлено на голосування проект рішення по 

пунктах.  

За перший пункт проекту рішення № 2692, прийнятого за основу: 

«за» - 9 

«проти» - 1 

«утрим.» - 9 

(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 № 2692 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За перший пункт за пропозицією зі змінами (повторно) пропоновані 

депутатом (наведені вище), Проєкт № 2692: 

«за» - 9 

«проти» - 1 

«утрим.» - 11 

(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 № 2692 

 

СЛУХАЛИ: 

45. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для обслуговування, нежитлової будівлі (КВЦПЗ 01.13) в 

с.Насташине по вул.Я.Осмомисла з передачею в оренду (гром.: Михайлишин 

С.П.,Кухарський Ю.Є.,Кохан М.О.,Федорняк В.Т.), (Проєкт № 2693) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир 

Федорняк, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у обговоренні та голосуванні 

за даним проектом рішення не буде брати у зв’язку 

із наявним конфліктом інтересів 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Оголосив, що участі у обговоренні та голосуванні 

за даним проектом рішення не буде брати у зв’язку 

із наявним конфліктом інтересів (заява додається) 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 

Запропонував надати слово присутньому на 

засіданні Сесії заявнику за даним проектом рішення 

– Кухарському Ю.Є. 

ВИСТУПИВ: 

Юрій Кухарський – 

заявник за проектом 

рішення 

Ознайомив присутніх із діяльністю в т.ч. з 

вирощування риби, крабів. Продемострував на 

екрані процес виробництва. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2693 (Рішення № 41/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту по  вул. А.Міцкевича, 45 

м.Бурштин, Івано-Франківська область, (Проєкт № 2694) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2694 (Рішення № 42/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі за адресою  вул. А.Міцкевича, 51К, 51Л м. 

Бурштин Івано-Франківська область, (Проєкт № 2695) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2695(Рішення № 43/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в натурі на (місцевості), для ведення фермерського 

господарства, в с.Насташине, з правом постійного користування (громадянин 

Лижичко В.І.), (Проєкт № 2696) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2696 (Рішення № 44/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

49. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності 

(громадяни Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М., Кривень Б.В., 

Гудзь М.Й.), (Проєкт № 2697) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

В зв’язку із недопущенням прийняття рішення, яке 

суперечитиме попередньому, прийнятому сільською 

радою та враховуючи відкладення питання за 

проектом № 2677 – запропонувала вилучити із 

проекту прізвища - громадяни Сквара С.І., Кіндер 

І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2697 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2697 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані депутатом (вилучити з проекту рішення - громадяни 

Сквара С.І., Кіндер І.В., Бойко М.В., Вуйців В.М., Проєкт № 2697: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2697 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2697 (Рішення № 45/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

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

земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадяни Мотовиляк Д.В., Дейсак О.Ф., Богун Н.М.), (Проєкт № 2698) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2698(Рішення № 46/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

51. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Пендерецький З.М., Пендерецька М.З., 

Пилипів М.М., Федунків Я.П., Дзюбинська Л.Т., Вільчик І.В., Верестюк Г.Є., 

Шувар Х.С., Торконяк З.В., Дронь С.І., Дронь Т.І., Семчишин С.І.,Семчишин 

І.С., Гіфес Г.О., Гіфес М.С., Наритник М.В., Яремків Т.Т., Николин О.Б., 

Дейсак Є.П., Дейсак М.С., Мацькевич З.І., Шмігель Я.В., Шмігель Г.М., 

Клюба І.Ю., Корчинська М.Я., Угрин В.І.), (Проєкт № 2699) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2699 (Рішення № 47/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

52. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадяни Сторощук Е.Д., Кучер М.С., Курдидик А.І., 

Сахро М.Г., Токаєв Р.П., Токаєва В.О., Лаврук О.М., Боднар З.М., Боднар 

М.І., Коцур М.М., Кочило В.Я., Стеблинська Г.Б., Красновський В.Б., 

Федунків Г.Я., Федунків С.М., Федунків Р.І., Ковальчук О.О., Шпирналь 

Л.М., Олексів Г.В., Олексів О.І., Олексів І.О., Варунків П.П., Варунків Л.С., 

Юрович Н.А., Могилевич Р.П., Гуринович Г.Я.),  (Проєкт № 2700) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2700 (Рішення № 48/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

53. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

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

(громадяни Олексів Г.В., Федуняк О.В.),   (Проєкт № 2701) 

ДОПОВІВ: В.Копаниця – Ознайомив з проєктом рішення та висновками 
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начальник земельно-

екологічного відділу 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2701(Рішення № 49/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

54. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність (громадяни Токаєв Р.П., Кочило В.Я., Курган Г.С.), (Проєкт № 2702) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2702 (Рішення № 50/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

55. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

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

сільськогосподарського виробництва (громадянка Козак А.Я.), 

(Проєкт № 2703) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2703 (Рішення № 51/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. 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 (громадянин Федоришин В.Р.), (Проєкт № 2704) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2704 (Рішення № 52/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

57. 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 

Лазутченкова О.Ю.),  (Проєкт № 2705) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2705 (Рішення № 53/12-21) в цілому: 
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«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/12-21 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 (громадяни Верестюк І.О., Торган І.М., Костів Р.І.,Брега М.В., 

Саварин І.С., Кирилів О.О., Васуля І.С., Брега А.М., Кропельницька О.Й., 

Генсіровська Р.П.), (Проєкт № 2706) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2706 (Рішення № 54/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 54/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

для будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни 

Лаврук О.М., Пархуць М.І., Сараб М.В., Верестюк І.О., Неспяк Л.З.,       

Васуля І.С.),  (Проєкт № 2707) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2707 (Рішення № 55/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 55/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

60. Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 26.01.2021 

№71/7-21 «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.), (Проєкт № 2708) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2708 (Рішення № 56/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

61. 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 Кожухар Л.В.), (Проєкт № 2709) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2709 (Рішення № 57/12-21) в цілому: 
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«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 57/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

62. 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 (громадянин Жмурій Т.М.), (Проєкт № 2710) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2710 (Рішення № 58/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 58/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

63. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у  

власність (громадяни Лисий М.М., Пархуць Б.С., Савка Є.А., Савка П.С.), 

(Проєкт № 2711) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Зазначив, що надійшло повідомлення про конфлікт 

інтересів від депутата Петра Савки про те, що він не 

буде брати участі у голосуванні з цього проекту 

рішення, в зв’язку із наявним конфліктом інтересів 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2711 (Рішення № 59/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

64. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення садівництва  з передачею у власність 

(громадяни Бойчишин Н.Є., Мех В.В., Бойцун В.І.), (Проєкт № 2712) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2712 (Рішення № 60/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

65. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

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

власність(громадяни Красновська М.Й., Курман І.М., Красновський Б.М., 

Федунь В.П), (Проєкт № 2713) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2713 (Рішення № 61/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 61/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Мацюк С. Ю., Балащук Ю. М., Угриновська 

В. Т.), (Проєкт № 2714) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2714 (Рішення № 62/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

67. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та недооблікованими земельними 

ділянками (не успадкованими земельними ділянками або невитребуваними 

паями) на території населених пунктів Бурштинської міської територіальної 

громади, (Проєкт № 2715) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2715 (Рішення № 63/12-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

68. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та недооблікованими земельними 

ділянками (неуспадкованими земельними ділянками або невитребуваними 

паями) за межами населеного пункту села Сарники, (Проєкт № 2716) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2716 (Рішення № 64/12-21) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 1 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

69. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами та недооблікованими земельними 

ділянками (неуспадкованими земельними ділянками або невитребуваними 

паями) за межами населеного пункту села Юнашків, (Проєкт № 2717) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2717 (Рішення № 65/12-21) в цілому: 
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«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 65/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадянка Марченко М.М.), (Проєкт № 2719) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2719 (Рішення № 66/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

71. Про поставлення на чергу на одержання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) с.Дем’янів та с.Вигівка (громадяни Ковальчук 

В.Я., Кохан Н.О.), (Проєкт № 2720) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2720 (Рішення № 67/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

72. 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 (громадяни Ковальчук М.Й., Кучер Г.С., Коцюбайло 

В.М., Мачинська М.М., Криховецький А.З., Курган Г.С., Курган П.І., 

Данилюк Л.Я., Шмігель Г.М., Цюлюпа Г.І.), (Проєкт № 2721) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2721 (Рішення № 68/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

73. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 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 заповітом (гром.: Торконяк Г.І., Пригода С.П.), (Проєкт № 2722) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2722 (Рішення № 69/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

74. Про надання дозволу на виготовлення технічної документацій 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 (гром. Очкур Г.Й.,Олійник С.О., Стифунко В.В.), (Проєкт № 2723) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 

Ганна Очкур, 

депутат міської ради 

Оголосила, що участі у голосуванні за даним 

проектом рішення не буде брати у зв’язку із наявним 

конфліктом інтересів (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2723 (Рішення № 70/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

75. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

приватну власність (громадяни Бітнер І.В., Максим’юк Г.Т., Саварин І.С., 

Мельник О.Д), (Проєкт № 2724) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2724 (Рішення № 71/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
76. Про затвердження актів узгодження зовнішніх меж земельних ділянок із 

суміжними землекористувачами (громадянка Кіндратишин Г.А. та 

громадянин Колодійчук Я.В.), (Проєкт № 2725) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2725 (Рішення № 72/12-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

77. Про включення, в перелік продажу права оренди земельних ділянок, 

земельні ділянки комунальної власності, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, землі громадської забудови, які пропонуються для продажу 

на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2726) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2726 (Рішення № 73/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

78. Про включення  в перелік продажу права оренди земельних ділянок 

земельну ділянку комунальної власності, землі сільськогосподарського 

призначення, для ведення фермерського господарства, яка пропонується для 

продажу на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2727) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2727 (Рішення № 74/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
79. Про прийняття земельної ділянки державної власності у комунальну 

власність, (Проєкт № 2730) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2730 (Рішення № 75/12-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

80. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення в с.Слобода, комунальної власності  з 

передачею в оренду (громадянин Гречух М.І.),  (Проєкт № 2732) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2732 (Рішення № 76/12-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

81. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в 

с.Слобода, с.Насташине з передачею у власність (громадяни Гречух М.І., 

Кухарський Ю.Є., Михайлишин С.П.),  (Проєкт № 2733) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВИСТУПИЛИ: 
Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Оголосив, що участі у обговоренні і голосуванні за 

даним проектом рішення не буде брати у зв’язку із 

наявним конфліктом інтересів (повідомлення додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, 

задали питання доповідачу 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Протокольне доручення: 

- виконавчому комітету здійснити повідомлення 

заявників щодо розгляду пропозиції - звернутися 

для оформлення права користування земельною 
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ділянкою на умовах оренди 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2733 в цілому: 

«за» - 3 

«проти» - 3 

«утрим.» - 10 

(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 № 2733 

 

СЛУХАЛИ: 

82. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби в користування, на 

правах оренди, із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) комунальної власності 

(громадянин Михайлишин С.П.), (Проєкт № 2734) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (наведені нижче) 

ВИСТУПИЛИ: 
Богдан Рибчук, депутат 

міської ради 

Оголосив, що участі у обговоренні і голосуванні за даним 

проектом рішення не буде брати у зв’язку із наявним 

конфліктом інтересів (повідомлення додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

Наталія Василащук, 

депутат міської ради 

Запропонувала відредагувати текст проекту рішення 

щодо покладення витрат на складання проекту 

землеустрою на заявника. 

Спільно із доповідачем сформовано текст проекту із 

змінами, а саме: 
- 1. Надати дозвіл громадянину Михайлишину Степану Петровичу на 

складання проєкту землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 
29,6551 га, кадастровий номер 2621285700:02:001:0586 в с.Насташине на 

2 земельні ділянки, для сінокосіння та випасання худоби, площею 5,0000 

га з передачею в оренду із земель запасу комунальної власності та 
площею 24.6551 га без змін цільового використання. 

- 2. Розроблений та погоджений проєкт землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із присвоєнням кадастрового номера подати у 
встановленому порядку до  міської ради на затвердження. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2734 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2734 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (сформовані в робочому порядку – наведені вище), Проєкт № 2734: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 3 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (наведені вище), Проєкт № 2734 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2734 (Рішення № 77/12-21) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 4 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

83. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності у постійне користування НЕК «Укренерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02) (повітряної                          

лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани),            

(Проєкт № 2735) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2735 (Рішення № 78/12-21) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
84. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної  

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2761) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2761 в цілому: 

«за» - 12 

«проти» - 0 

«утрим.» - 8 

(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 № 2761 

ВСТУПИЛИ: 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Богдан Рибчук, 

депутат міської ради 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

Василь Андрієшин - 

міський голова 

Відповідно до частини 18 статті 44 Регламенту міської 

ради – повернуто до повторного голосування з цього 

питання - проекту рішення 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Внесла пропозицію змінити в пунктах 2 та 3.2, а саме: 
- 2. Затвердити стартову ціну продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення на рівні 5% від нормативно-грошової 
оцінки земельних ділянок, а саме: 12224,68 грн. (нормативна грошова 

оцінка земельної ділянки - 244493,55 грн.).  

- 3.2. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки - 5% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;. 

Збільшивши з 5% до 10%, виклавши в редакції: 
- 2. Затвердити стартову ціну продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення на рівні 10% від нормативно-

грошової оцінки земельних ділянок, а саме: 24449,36 грн. (нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки - 244493,55 грн.). 

- 3.2. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки - 10 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки;. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2761 за основу: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2761 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 За зміни (наведені вище, 5% замінити на 10%), Проєкт № 2761: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (5% замінити на 10%), Проєкт № 2761 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2761 (Рішення № 79/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/12-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 
85. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

затвердження стартової ціни продажу та умов продажу права оренди земельної 

ділянки на земельних торгах (аукціонах), (Проєкт № 2762) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями 

ВСТУПИЛИ: 

Мар’яна Федів, 

депутат міської ради 

Внесла пропозицію змінити в пунктах 2 та 3.2, а саме: 
- 2. Затвердити стартову ціну продажу права оренди земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення на рівні 5% від нормативно-

грошової оцінки земельних ділянок, а саме: 12224,68 грн. (нормативна 

грошова оцінка земельної ділянки - 244493,55 грн.).  
- 3.2. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки - 5% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки;. 

Збільшивши з 5% до 10%, виклавши в редакції: 
- 2. Затвердити стартову ціну продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення на рівні 10% від нормативно-
грошової оцінки земельних ділянок, а саме: 24449,36 грн. (нормативна 

грошова оцінка земельної ділянки - 244493,55 грн.). 

- 3.2. Стартова ціна продажу права оренди земельної ділянки - 10 % від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки;. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2762 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2762 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни (наведені вище, 5% замінити на 10%), Проєкт № 2762: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни (5% замінити на 10%), Проєкт № 2762 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2762 (Рішення № 80/12-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
86. Про включення в перелік продажу права оренди земельної ділянки комунальної 

власності Бурштинської міської територіальної громади, (Проєкт № 2747) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками 

постійних депутатських комісій 

ВСТУПИЛИ: 

Іван Пізь, депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні Проєкту рішення, задали 

питання доповідачу 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Ростислав 

Бардашевський, 

депутат міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2747 (Рішення № 81/12-21) в цілому: 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81/12-21 в цілому (рішення додається) 

 

 87. Відповіді на депутатські запити - відсутні 

 
88. Депутатські запити – відсутні 
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СЛУХАЛИ: 89. Різне 

 ВИСТУПИЛИ: 

Депутатські звернення: 

Володимир 

Федорняк, депутат 

міської ради 

- про завершення робіт з будівництва каналізаційної 

мережі по вул.Проектна в м.Бурштині; 

- про проведення робіт по очистці меліоративної канави в 

районі вулиць Франка-Проектна; 

- про відновлення вуличного освітлення - вул.Проектній 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Щодо доручення та розгляду звернення жителів буд.11 

по вул.В.Стуса в м.Бурштині: 

- про заміну каналізаційних мереж в підвальному 

приміщенні будинку; 

- про ремонт дашка на вході в підвальне приміщення; 

- про завершення впорядкування прибудинкової 

автомобільної стоянки; 

- про звернення до філії АТ «Прикарпаттяобленерго» для 

приведення до належного стану приміщення 

електропідстанції біля будинку 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради  

(Повторно) Щодо доручення виконавчим органам ради 

підготувати на розгляд ради інформацію та подати на 

затвердження ради Програму надання ритуальних послуг 

в громаді на 2021 – 2025 роки 

Щодо ситуації, яка склалася в т.ч. електропостачання в 

масиві дачних ділянок Садівницького товариства 

«Енергетик» 

Тетяна Верестюк, 

депутат міської ради 

Щодо звернення жителів села Коростовичі про 

організацію звіту старости села та автобусного 

сполучення Коростовичі - Бурштин 

ВИСТУПИВ: 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради 

Щодо нарахування заробітної плати водіям шкільних 

автобусів міжшкільного навчально - виробничого 

комбінату (відповідність і можливість змінити ситуацію 

із нарахуванням заробітної плати) 

ВИСТУПИЛИ: 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

Щодо надання інформації про перегляд тарифів з 

теплопостачання і води за попередній період 

(Бурштинською ТЕС) 

Володимир Мацьків, 

депутат міської ради 

Звернувся з проханням посприяти із встановлення в 

структурі Задністрянського Народного дому штатної 

одиниці - художнього керівника (0,5 окладу) 

ВИСТУПИВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Проінформував про відповідь Центральної виборчої 

комісії на звернення депутатів міської ради за рішенням 

ради від 16.04.2021 щодо проміжних виборів на 

одномандатних виборчих округах № 50 та № 87 

Надав інформацію про повідомлення Івано-Франківської 

обласної ради на звернення депутатів міської ради за 

рішенням ради від 30.03.2021 щодо пропозиції участі у 

заснуванні спортивного клубу 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин, 

міський голова 

Оголосив дванадцяту Сесію міської ради восьмого 

скликання закритою 

 
Примітка: відеотрансляцію дванадцятої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                           Василь Андрієшин 


