
ПРОТОКОЛ  № 13 

Засідання комісії земельної та з питань екології 

13.10. 2020  р. 

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновійович - голова земельної комісії 

                                          Драбчук Олег Тарасович - заступник голови комісії 

                                          Дидик Роман Васильович - член комісії          

Відсутні:  Івасюк Леонора Романівна - член комісії  

                  Соронович Катерина Миколаївна - секретар комісії 

 

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

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

 

У зв’язку із відсутністю секретаря комісії, голова комісії Карвацький І.З. запропонував вести 

протокол комісії Драбчуку О.Т. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Проект № 2212 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  власність 

(громадянин Калин І.П.) 

2.Проект № 2213 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 Леуш 

П.Ю.) 

3.Проект № 2214 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

передачею у приватну власність (громадяни Курман Т.І., Процик О.І.) 

4.Проект № 2215 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка 

Шмелиховська О.І.) 

5.Проект № 2218 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 

ділянка)(громадянка Ковальчук І.Я. )   

6.Проект № 2219 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадянин Сас С.П.) 

7.Проект № 2220 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Костецький Ю.Є.) 

8.Проект № 2221 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка Романів 

М.В.) 

9.Проект № 2222 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 (громадянка 

Новікова Н.В.) 

10.Проект № 2223 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність (громадяни 

Королишин О.І.,Табачук П.Б. ) 

11.Проект № 2224 Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. Бурштин по вул. Стефаника,17В 

12. Проект № 2228 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка 

Беленчук М.М.) 

13. Проект № 2229 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Шувар 

Т.В., Шаповаленко Л.В) 

14. Проект № 2230 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну власність 

(громадянин Шпакович Р.П.)  

15. Проект № 2231 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну власність 

(громадянка Якимів О.М.) 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

СЛУХАЛИ:1. Проект № 2212 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну  

власність (громадянин Калин І.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 будівництва індивідуального гаража з 

передачею у приватну  власність (громадянин Калин І.П.) і рекомендує даний проект винести 

на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:2. Проект № 2213 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 Леуш 

П.Ю. ) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  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 Леуш П.Ю. ) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 



СЛУХАЛИ:3. Проект № 2214 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

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

передачею у приватну власність (громадяни Курман Т.І., Процик О.І.) 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З. - голова 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 житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадяни Курман Т.І., Процик О.І.)       

і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

 

СЛУХАЛИ:4. Проект № 2215 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка 

Шмелиховська О.І.) 

 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянка Шмелиховська О.І.)і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

 

СЛУХАЛИ:5. Проект № 2218 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадянка Ковальчук І.Я. )   

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про поставлення на чергу на одержання земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка)(громадянка Ковальчук І.Я. )  і рекомендує даний проект винести на 

розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:6. Проект № 2219 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 

передачею у приватну власність (громадянин Сас С.П.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Сас С.П.) і рекомендує 

даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 



СЛУХАЛИ:7. Проект № 2220 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин 

Костецький Ю.Є.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянин Костецький Ю.Є.)і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:8. Проект № 2221 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність (громадянка Романів 

М.В.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянка Романів М.В.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:9. Проект № 2222 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 (громадянка 

Новікова Н.В. ) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект 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 

(громадянка Новікова Н.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 № 2223 Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у власність 

(громадяни Королишин О.І.,Табачук П.Б. ) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею у 

власність (громадяни Королишин О.І.,Табачук П.Б. ) і рекомендує даний проект винести на 

розгляд сесії. 

 

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

 



СЛУХАЛИ:11. Проект № 2224 Про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. Бурштин по вул. 

Стефаника,17В 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про надання дозволу ТзОВ «Наталі» на складання 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки в м. Бурштин по 

вул. Стефаника,17В і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

СЛУХАЛИ:12. Проект № 2228 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянка Беленчук М.М.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянка Беленчук М.М.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

СЛУХАЛИ:13. Проект № 2229 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність (громадяни Шувар 

Т.В., Шаповаленко Л.В) 

ДОПОВІДАВ: Карвацький І.З. - голова 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 індивідуальних гаражів з передачею у приватну власність 

(громадяни Шувар Т.В., Шаповаленко Л.В) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

СЛУХАЛИ:14. Проект № 2230 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну 

власність (громадянин Шпакович Р.П.)  

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну 

власність (громадянин Шпакович Р.П.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

 

СЛУХАЛИ:15. Проект № 2231 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну 

власність (громадянка Якимів О.М.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну 

власність (громадянка Якимів О.М.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

 

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

 

 

 

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

 

Протокол вів:                                                           ____________     Драбчук О.Т.                                               


