
 

ПРОТОКОЛ  №1 

Засідання комісії земельної та з питань екології 

15 січня  2020 р. 

 

На засіданні присутні:  

                       Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 

                       Соронович Катерина Миколаївна –секретар комісії 

                       Дидик Роман Васильович- член комісії 

     Відсутні:Івасюк Леонора Романівна  -член комісії 

                      Карвацький Ігор Зіновійович 

 

На засіданні присутні:Копаниця  В.М.-начальник земельно-екологічного відділу 

                                        Мельник І.І.-головний спеціаліст  юридичного відділу відповідальний  

                                        з питань запобігання корупції. 

 

 

                                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Проект № 1907.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 Олексів Д.С., Бортова 

Г.М., Лисий В.З.)                                                                                                                             

2 . Проект №1908. 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 Заяць Ю.В., Олійник С.О., Бортова Г.М.) 

3. Проект №1909. Про затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок» по вул. С.Стрільців б/нз укладанням договору оренди 

землі  (приватний підприємець Костюченко А.В.) 

4 . Проект №1910. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. Бурштин, по 

вул.   Шухевича,2А(приватний підприємець Головінський Р.Б.) 

5 . Проект №1911. Про надання дозволу на виготовлення технічної документаціїі з 

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 приватну власність(громадяни Іванків І.О., 

Любінець З.П.)                                                                                                                        

6 . Проект №1912. 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 приватну власність ( громадяни 

Товста Г.О., Дяків Л.М.) 

7 . Проект №1913. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної  

ділянки для будівництва   індивідуального гаража з передачею  у приватну власність (гр. 

Баранович М.В.) 

8 . Проект №1914. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, з передачею у приватну  

власність (громадяни Петровська Л.В., Стасишин Г.Г.) 

9. Проект №1915. Про поставлення на чергу для одержання  земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка)(громадяни Іванків А.П., Храновський Р.В.)   



10 . Проект №1916. 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 (гр. Лохаївський І.І.) 

11 .Проект №1919. Про внесення в список черговості на виділення земельних  ділянок 

для будівництва індивідуальних гаражів(громадяни Сідельник З.З., Голинський І.І., 

 Скальський В.І.)  

12 . Проект №1920. 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 приватну 

власність(гр. гр. Кобель П.Г., Шаповайло М.М., Возняк М.М., Іванків І.О.,Костецький 

Ю.Є., Горішний Б.В, БілоокаТ.І., Любінець Г.М., Максимів М.Б.) 

13.. Проект №1898.Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території    

по вул. С.Бандери, 88-А м. Бурштин Івано-Франківської обл.» 

14. Проект №1904. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території    

окремої земельної ділянки площею 0,0147га по вул. С.Бандери, б/н м. Бурштин Івано-

Франківської обл.».   

 15.Проект №1905. Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території    

окремої земельної ділянки площею 0,0278га по вул. Будівельників, б/н м. Бурштин 

Івано-Франківської обл.».   

16 . Проект №1906.Про внесення змін до рішення міської ради VII  третього скликання від 

10.09.1999р. «Про перейменування частини вулиці С. Гнатюка.» 

17. Про розгляд заяви Овчіннікової Н.М. 

 18.Про розгляд заяви  Заяць Ю.В.  

 19.Про розгляд звернення Братства «ДУМ» 

 

СЛУХАЛИ:1.Проект № 1907.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 Олексів Д.С., Бортова 

Г.М., Лисий В.З.)                                                                                                                             

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  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 Олексів Д.С., 

Бортова Г.М., Лисий В.З.)    і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:2 . Проект №1908. 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 Заяць Ю.В., Олійник С.О., Бортова Г.М.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  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 Заяць Ю.В., Олійник С.О., Бортова Г.М.) і рекомендує даний 

проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:3. Проект №1909. Про затвердження «Технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок» по вул. С.Стрільців б/н з укладанням 

договору оренди землі  (приватний підприємець Костюченко А.В.) 



ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про затвердження «Технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок» по вул. С.Стрільців б/н з 

укладанням договору оренди землі  (приватний підприємець Костюченко А.В.) 

        і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:4 . Проект №1910. Про заключення договору оренди земельної ділянки в м. 

Бурштин, по вул.   Шухевича,2А(приватний підприємець Головінський Р.Б.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про  заключення договору оренди земельної 

ділянки в м. Бурштин, по вул.   Шухевича,2А(приватний підприємець Головінський 

Р.Б.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:5 . Проект №1911. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документаціїі з 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 приватну 

власність(громадяни Іванків І.О., Любінець З.П.)                                                                                                                        

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про  надання дозволу на виготовлення технічної 

документаціїі з 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 приватну 

власність(громадяни Іванків І.О., Любінець З.П.)     і рекомендує даний проект винести 

на розгляд сесії.                                                                                                                   

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:6 . Проект №1912. 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 приватну власність ( 

громадяни Товста Г.О., Дяків Л.М.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  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 приватну власність ( 

громадяни Товста Г.О., Дяків Л.М.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:7 . Проект №1913. Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної  ділянки для будівництва   індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (гр. Баранович М.В.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про  затвердження проекту землеустрою щодо  

відведення земельної  ділянки для будівництва   індивідуального гаража з передачею  у 

приватну власність (гр. Баранович М.В.) і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 



СЛУХАЛИ:8 . Проект №1914. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів, з 

передачею у приватну  власність (громадяни Петровська Л.В., Стасишин Г.Г.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних 

гаражів, з передачею у приватну  власність (громадяни Петровська Л.В., Стасишин Г.Г.) 

      і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:9. Проект №1915. Про поставлення на чергу для одержання  земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка)(громадяни Іванків А.П., Храновський Р.В.)   

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про поставлення на чергу для одержання  земельних 

ділянок для будівництва та обслуговування жилих  будинків, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)(громадяни Іванків А.П., Храновський Р.В.)   і рекомендує 

даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:10 . Проект №1916.  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 (гр. Лохаївський І.І.) 

 ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:11 .Проект №1919. Про внесення в список черговості на виділення земельних   

     ділянокдля будівництва індивідуальних гаражів(громадяни Сідельник З.З., Голинський    

     І.І.,Скальський В.І.)  

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:12 . Проект №1920. 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 

приватну власність(гр. гр. Кобель П.Г., Шаповайло М.М., Возняк М.М., Іванків 

І.О.,Костецький Ю.Є., Горішний Б.В, БілоокаТ.І., Любінець Г.М., Максимів М.Б.) 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:13. Проект №1898.Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території    по вул. С.Бандери, 88-А м. Бурштин Івано-Франківської обл.» 

ДОПОВІДАЛА:Білоока Т.І.- зав. сектором містобудування та архітектури. 



ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:14. Проект №1904. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території    окремої земельної ділянки площею 0,0147га по вул. С.Бандери, б/н м. 

Бурштин Івано-Франківської обл.».   

ДОПОВІДАЛА:Білоока Т.І.- зав. сектором містобудування та архітектури. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:15.Проект №1905. Про затвердження містобудівної документації «Детальний 

план території    окремої земельної ділянки площею 0,0278га по вул. Будівельників, б/н 

м. Бурштин Івано-Франківської обл.».   

ДОПОВІДАЛА:Білоока Т.І.- зав. сектором містобудування та архітектури. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:16 . Проект №1906.Про внесення змін до рішення міської ради VII  третього 

скликання від 10.09.1999р. «Про перейменування частини вулиці С. Гнатюка.» 

ДОПОВІДАЛА:Білоока Т.І.- зав. сектором містобудування та архітектури. 

ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект  про. і рекомендує даний проект винести на розгляд 

сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:17. Про розгляд заяви Овчіннікової Н.М. «Про направлення для вирішення 

питання заїзду  до меї земельної ділянки по вул. Бандери 91/3. 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИСТУПИЛИ:Копаниця В.М.-начальник земельно-екологічного відділу. Дана земельна 

ділянка знаходиться між   земельною ділянкою Цюняк С. і  Роїк  Л.. Земельна ділянка 

викуплена Роїк Л.  не має кадастрового номера. 

ВИРІШИЛИ:Комісія   пропонує провести  виїздне  засідання для огляду даної земельної 

ділянки і з наявністю всіх документів і винести на наступну сесію дане питання. 

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

 

СЛУХАЛИ: 18.Про розгляд заяви  Заяць Ю.В.  «Про виділення земельної ділянки для 

ведення ОСГ, яка примикає до моєї земельної ділянки по вул. Міцкевича 

 ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія   пропонує провести  виїздне  засідання для огляду даної земельної 

ділянки і з наявністю всіх документів і винести на наступну сесію дане питання. 

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

 

СЛУХАЛИ:19.Про розгляд звернення Братства «ДУМ» «Про надання дозволу на набуття 

земельної ділянки» 

ДОПОВІДАВ:Драбчук О.Т.-заступник голови комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ:Комісія пропонує  повторно  Проект №1330.Про надання попереднього 

погодження ГО  «Браство ДУМ» на продаж         земельної ділянки для будівництва 



ринку по реалізації промислових та продовольчих товарів в м.Бурштин, вул 

Міцкевича,49А.      винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

 

Заст.голови комісії земельної та з питань екології    ____________     Драбчук О.Т. 

 

Секретар комісії:                                                           _____________   Соронович К.М.                                               

 

 

 


