
ПРОТОКОЛ  №11 

Засідання комісії земельної та з питань екології 

28 .09. 2020  р. 

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновйович-голова земельної комісії.                 

                     Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 

                       Соронович Катерина Миколаївна –секретар комісії 

                       Дидик  Роман Васильович- член комісії 

                        

Відсутні:  Івасюк Леонора –член земельної комісії.                 

На засіданні присутні:Копаниця-начальник  земельно-екологічного  відділу 

                                        Драгун Л.І.  –головний спеціаліст земельно-екологічного відділу. 

 

 

                                                ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Проект № 1868. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області.   

2.Проект № 1869    Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо     

      інвентаризації земель населеного пункту с.Вигівка  Бурштинської міської ради  Івано-   

     Франківської області.                                                                                                                                          

3.Проект №2169 Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення  

      земельної  ділянки  комунальної власності під громадське пасовище із земель міської ради.        

4.Проект №2181.Про відмову у наданні в користування на праві оренди земельної ділянки для 

сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (гр.. Михайлишин С.П.) 

5.Проект №2182.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення    

       земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського  

       призначення комунальної власності із передачею в оренду (гр.. Михайлишин С.П.). 

6.Проект №2176. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються  

      для продажу на земельних торгах (аукціонах) 

7.Проект №2177 .Про затвердження стартової плати за користування земельною ділянкою 

несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 

га   та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки 

8.Проект №2178.Про затвердження стартової плати за користування 

       земельною ділянкою несільськогосподарського призначення,право оренди якої підлягає                     

       продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, 

9.Проект № 2207.Про затвердження технічної документації   із землеустрою, щодо відведення  

      земельної ділянки  КНП Бурштинська центральна міська лікарня. 

10.Проект №2070.Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної    

        ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул.  

        Коновальця б/н з укладанням договору оренди землі (гр..Корда Я.Я.) 

11.Проект №2112. Про внесення змін до генерального плану міста Бурштин суміщеного з  

        детальним планом території по вул. Січових Стрільців, б/н. 

12.Проект №1475. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за орендовану земельну  

        ділянку для  розширення торгового магазину з прибудовою від нормативно-грошової  

        оцінки земельної ділянки( гр. Дулик О.Б.) 

13.Проект №1330.Про надання  попереднього погодження ГО Братство «ДУМ» на продаж  

         земельної ділянки для будівництва ринку  по реалізації промислових та продовольчих  

        товарів  в місті Бурштин по вул. Міцкевича 49 А. 

14.Проект №1007 Про відмову у наданні дозволу громадській організації«Братство  

         демократичної української молоді» на розроблення проекту землеустрою земельної  

         ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. Бурштині, вул.  

         Міцкевича, 49А 

 



 

 

СЛУХАЛИ:1.Проект № 1868. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-Франківської області.   

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель населеного пункту м. Бурштин Івано-

Франківської області.  . і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:2.Проект № 1869.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо     

       інвентаризації земель населеного пункту с.Вигівка  Бурштинської міської ради  Івано-   

      Франківської області. 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  затвердження технічної документації із  

      землеустрою щодо      інвентаризації земель населеного пункту с.Вигівка  Бурштинської    

       міської ради  Івано- Франківської області і  рекомендує даний проект винести на розгляд    

      сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

                                                                                                                                         

СЛУХАЛИ:3.Проект №2169. Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою  

       щодо відведення  земельної  ділянки  комунальної власності під громадське пасовище із  

       земель міської ради. 

 ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про   надання дозволу на виготовлення проекту  

       землеустрою   щодо відведення  земельної  ділянки  комунальної власності під громадське  

       пасовище із  земель міської ради. і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

      

СЛУХАЛИ:4.Проект №2181.Про відмову у наданні в користування на праві оренди земельної 

ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності (гр.. Михайлишин С.П.) 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про   відмову у наданні в користування на праві 

       оренди земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (гр.. Михайлишин С.П.) 

       і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-  3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 1 чол. 

 

СЛУХАЛИ:5.Проект №2182.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо  

       відведення    земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із земель  

      сільськогосподарського    призначення комунальної власності із передачею в оренду (гр..  

      Михайлишин С.П.). 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про   надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо  відведення    земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби із 

земель  сільськогосподарського    призначення комунальної власності із передачею в 

оренду (гр..   Михайлишин С.П.). і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-3 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 1 чол. 

 

СЛУХАЛИ:6.Проект №2176. Про внесення до переліку земельних ділянок, які пропонуються  

      для продажу на земельних торгах (аукціонах). 



ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про   внесення до переліку земельних ділянок, які 

пропонуються   для продажу на земельних торгах (аукціонах). і  рекомендує даний проект 

винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:7.Проект №2177 .Про затвердження стартової плати за користування земельною 

ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, площею 0,0147 

га   та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  затвердження стартової плати за користування 

земельною ділянкою несільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає 

продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. С.Бандери б/н, 

площею 0,0147 га   та затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки. 

       і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-  4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:8.Проект №2178.Про затвердження стартової плати за користування 

       земельною ділянкою несільськогосподарського призначення,право оренди якої підлягає                     

       продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про затвердження стартової плати за користування 

       земельною ділянкою несільськогосподарського призначення,право оренди якої підлягає                     

       продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) в м. Бурштин, вул. Будівельників б/н, 

. і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»-  4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:9.Проект № 2207.Про затвердження технічної документації   із землеустрою, щодо  

        відведення  земельної ділянки  КНП Бурштинська центральна міська лікарня. 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про    затвердження технічної документації   із 

землеустрою, щодо  відведення  земельної ділянки  КНП Бурштинська центральна міська 

лікарня і  рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.. 

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

 

СЛУХАЛИ:10.Проект №2070.Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення  

      земельної    ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по    

      вул.  Коновальця б/н з укладанням договору оренди землі (гр..Корда Я.Я.) 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія   рекомендує даний проект  затвердження проекту землеустрою  щодо 

відведення  земельної    ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Бурштин по     вул.  Коновальця б/н з укладанням договору оренди землі (гр..Корда Я.Я.) 

        винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:11.Проект №2112. Про внесення змін до генерального плану міста Бурштин  

       суміщеного з  детальним планом території по вул. Січових Стрільців, б/н. 

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

Голосували:  «за»-1 чол.. «проти»--2 чол. «утрим.» - 1 чол. 

 



СЛУХАЛИ:12.Проект №1475. Про  зменшення коефіцієнту ставки орендної плати за 

орендовану земельну  ділянку для  розширення торгового магазину з прибудовою від 

нормативно-грошової  оцінки земельної ділянки( гр. Дулик О.Б.) 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

Голосували:  «за»-1 чол.. «проти»--1 чол. «утрим.» - 2 чол. 

 

СЛУХАЛИ:13.Проект №1330.Про надання  попереднього погодження ГО Братство «ДУМ» на  

      продаж  земельної ділянки для будівництва ринку  по реалізації промислових та  

      продовольчих  товарів  в місті Бурштин по вул. Міцкевича 49 А. 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про    надання  попереднього погодження ГО Братство  

     «ДУМ» на  продаж  земельної ділянки для будівництва ринку  по реалізації промислових та  

      продовольчих  товарів  в місті Бурштин по вул. Міцкевича 49 А. і  рекомендує даний проект  

       винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 
Голосували:  «за»- 4 чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 0 чол. 

 

СЛУХАЛИ:14.Проект №1007. Про відмову у наданні дозволу громадській  

      організації«Братство   демократичної української молоді» на розроблення проекту  

      землеустрою земельної ділянки та проведення експертної грошової оцінки земельної        

      ділянки в м. Бурштині, вул.   Міцкевича, 49А 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З  - голова комісії земельної та з питань екології. 

Голосували:  «за»- 0чол.. «проти»--0 чол. «утрим.» - 4 чол. 

 

 

 

 

Голова   комісії земельної та з питань екології    __________  І.З.Карвацький 

 

Секретар комісії:                                                       ___________  Соронович К.М.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


