
 

ПРОТОКОЛ 
 

Засідання  комісії Бурштинської міської ради  з будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства. 

 

Від «12» квітня 2019 р.                                                                                       № 5 

 

Засідання проводилося в приміщенні Бурштинської міської ради 

 

На засіданні присутні: Голова комісії                                                   Попик Т.Д. 

                                       Секретар :                                                           Харів І.Р. 

                                       Члени комісії:                                                    Тимошик М.Г.    

 

Відсутні:                        Заступник голови комісії:                                Прокопів І.В. 

                                       Члени комісії:                                                    Бублінський В.В.                                                                                                          

 

Запрошені:                   Завідувач сектору ЖКГ                                     Бандура І.І. 

                                      Нач. Земельно-екологічний відділ                   Копаниця В.М.   

                                      Директор КП «Житловик»                                Марчук В.І. 

                                      Спец. Сектор містобудування та архітектури Дмитрів О.С. 

 

 

Порядок  денний 
 

Обговорення проектів Бурштинської міської ради для подальшого іх розгляду  

та затвердження сесією. 

 

1. Про визнання рішень Бурштинської міської ради №65/68-19 від 28.02.2019 «Про 

надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» та №73/68-19 від 28.02.2019 «Про надання дозволу на обстеження земельної 

ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах 

оренди (вул. С.Бандери б/н)» такими, що втратили чинність. (Проект № 1545). 

2. Про затвердження Детального плану території по вул. Гагаріна б/н в м. Бурштин 

(Проект № 1549). 

3. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вул. 

Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1550). 

4. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вул. 

Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1551). 

5. Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по вул. 

Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1552). 

6. Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2018 рік (Проект № 1572). 

7. Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають наданню в 

оренду у 2019 році (Проект № 1587). 

 



СЛУХАЛИ: Про визнання рішень Бурштинської міської ради №65/68-19 від 28.02.2019 

«Про надання дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» та №73/68-19 від 28.02.2019 «Про надання дозволу на обстеження земельної 

ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціоні) на умовах оренди 

(вул. С.Бандери б/н)» такими, що втратили чинність. (Проект № 1545). 

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.М.   

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Детального плану території по вул. Гагаріна б/н                          

в м. Бурштин (Проект № 1549). 

ДОПОВІДАВ: Дмитрів О.С. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по 

вул. Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1550). 

ДОПОВІДАВ: Дмитрів О.С. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по 

вул. Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1551). 

ДОПОВІДАВ: Дмитрів О.С. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території по 

вул. Калуська, б/н в м. Бурштин (Проект № 1552). 

ДОПОВІДАВ: Дмитрів О.С. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» - 3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 



 

СЛУХАЛИ: Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2018 рік               

(Проект № 1572). 

ДОПОВІДАВ: Марчук В.І. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує та рекомендує винести на сесію Бурштинської міської 

ради без змін. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення в перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають 

наданню в оренду у 2019 році (Проект № 1587). 

ДОПОВІДАВ: Бандура І.І. 

ВИСТУПИЛИ: Голова комісії Попик Т.Д.,Харів І.Р.,Тимошик М.Г.    

ВИРІШИЛИ: Комісія рекомендує відправити даний проект рішення на доопрацювання, 

оскільки  не надано супровідних матеріалів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» -  3 чол. «проти» - 0 чол.   «утрим» - 0 чол. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                                         Попик Т.Д. 

 

 

 

 

Секретар                                                                                                  Харів І.Р. 


