
ПРОТОКОЛ  №5 

Засідання комісії земельної та з питань екології 

22 травня  2020  р. 

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновійович-голова земельної комісії 

                       Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 

                       Соронович Катерина Миколаївна –секретар комісії 

                       Дидик Роман Васильович-член комісії                      

 

     Відсутні:    

       Івасюк Леонора Романівна  -член комісії                      

 

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

 

                                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1.Проект №2018.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

      ділянки виконавчому комітету Бурштинської  міської  ради для будівництва та   

      обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. С. Бандери право оренди,  

      якої підлягає продажу на конкурентних  засадах, земельних торгах (аукціонах). 

2.Проект№2019.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки        

виконавчому комітету Бурштинської міської  ради для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. Будівельників право оренди, якої підлягає 

продажу на конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах).                                   

3.Проект №2022. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни Суховій П.М., Задвірна А.М., Дуда О.В., 

Чорний М.М., Чорна Н.М.) 

4.Проект №2023. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян  Коваль М.А.,    

       Чорного М.М.та переведення їх в землі запасу міської ради 

5.Проект №2024. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну  

власність (громадяни Возняк О.М.,Туз Г.М.) 

6.Проект №2025. 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 (громадянка 

Качанівська О.І. 

7.Проект №2026. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних         

       ділянок  (приватні підприємці  Шемелько О.Р., Ув’яз  О.П.) 

8.Проект №2027. Про внесення в список черговості на виділення земельних  ділянок 

       для будівництва індивідуальних гаражів  (громадянин Шевченко С.О) 

9.Проект №2028. 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 приватну власність 

       (громадяни Іванків Л.О., Пінтоха П.В.) 

1 0.Проект №2029. 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(громадяни  Ворончак Д.Я., Мартинюк Н.М., Онуфрик Б.Д.,)  

11.Проект №2030. Про надання попереднього погодження  громадянці  Чаві Наталії  Георгіївні   

на продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в м.Бурштин по вул. 

C.Бандери, 80А.                                                                            

  12.Проект №2031. Про надання дозволу на виготовлення технічно документації із  

         землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок на умовах оренди для  розширення та  

         реконструкції торгового магазину  в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н  (приватний    

        підприємець Беркій Н.В.) 



13.Проект №2033. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

        землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі  

        (на місцевості) для будівництва та обслуговування   будівель закладів охорони здоров’.я 

14.Проект №2046. 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  (громадяни  Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М.,Угрюмов Ю.Ю.)  

15.Проект №2047. 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 спільну часткову власність (громадяни Пакуліна  

      О.С., Пакулін С.П.). 

16.Проект №2048. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

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

       будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної    

       допомоги  КПН «Бурштинська центральна міська лікарня». 

17.Проект №2049. 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 Мамай І.М., Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.) 

18.Проект №2050.Про внесення змін до регламенту роботи міської ради, затвердженого 

рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 01/46-18 від 23.02.2018. 

 

 

СЛУХАЛИ:1.Проект №2018.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки виконавчому комітету Бурштинської  міської  ради для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. С. Бандери право оренди, 

якої підлягає продажу на конкурентних  засадах, земельних торгах (аукціонах). 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки виконавчому комітету Бурштинської  міської  ради для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. С. Бандери 

право оренди, якої підлягає продажу на конкурентних  засадах, 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:2.Проект№2019.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки        виконавчому комітету Бурштинської міської  ради для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. Будівельників право 

оренди, якої підлягає продажу на конкурентних засадах, земельних торгах (аукціонах).                                   

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки        виконавчому комітету Бурштинської міської  ради для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (тимчасова  споруда) по вул. 

Будівельників право оренди, якої підлягає продажу на конкурентних засадах, 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:3.Проект №2022. Про надання дозволу на складання проекту  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадяни Суховій П.М., Задвірна А.М., Дуда О.В., 

Чорний М.М., Чорна Н.М.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 



господарства з передачею у приватну власність (громадяни Суховій П.М., Задвірна А.М., 

Дуда О.В., Чорний М.М., Чорна Н.М.)  і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:4.Проект №2023. Про вилучення земельних ділянок із користування громадян  

Коваль М.А.,   Чорного М.М.та переведення їх в землі запасу міської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про вилучення земельних ділянок із користування 

громадян  Коваль М.А.,   Чорного М.М.та переведення їх в землі запасу міської ради 

      і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:5.Проект №2024. Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у 

приватну  власність (громадяни Возняк О.М.,Туз Г.М.) 

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова 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 Возняк О.М.,Туз Г.М.)  і рекомендує даний 

проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:6.Проект №2025. 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 (громадянка 

Качанівська 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 земельної  ділянки в натурі(на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Качанівська О.І. і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:7.Проект №2026. Про продовження (поновлення) терміну договорів оренди 

земельних  ділянок  (приватні підприємці  Шемелько О.Р., Ув’яз  О.П.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про продовження (поновлення) терміну договорів 

оренди земельних  ділянок  (приватні підприємці  Шемелько О.Р., Ув’яз  О.П.) і рекомендує 

даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:8.Проект №2027. Про внесення в список черговості на виділення земельних  

ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  (громадянин Шевченко С.О) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про внесення в список черговості на виділення 

земельних  ділянок для будівництва індивідуальних гаражів  (громадянин Шевченко С.О) 

 і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:9.Проект №2028. 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 приватну власність 

       (громадяни Іванків Л.О., Пінтоха П.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 земельних  ділянок в 

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

власність  (громадяни Іванків Л.О., Пінтоха П.В.) і рекомендує даний проект винести на 

розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:10.Проект №2029. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із   

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельнихділянок в натурі (на   

місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у приватну   

власність(громадяни  Ворончак Д.Я., Мартинюк Н.М., Онуфрик Б.Д.,)  

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 земельнихділянок в 

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

приватну   власність(громадяни  Ворончак Д.Я., Мартинюк Н.М., Онуфрик Б.Д.,)  і 

рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:11.Проект №2030. Про надання попереднього погодження  громадянці  Чаві 

Наталії  Георгіївні   на продаж земельної ділянки не сільськогосподарського призначення в 

м.Бурштин по вул. C.Бандери, 80А.   

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  надання попереднього погодження  громадянці  

Чаві Наталії  Георгіївні   на продаж земельної ділянки не сільськогосподарського 

призначення в м.Бурштин по вул. C.Бандери, 80А.   і рекомендує даний проект винести на 

розгляд сесії.                                                                                           

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

                                                                         

СЛУХАЛИ:  12.Проект №2031. Про надання дозволу на виготовлення технічно  

      документації із  землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок на умовах оренди для   

      розширення та  реконструкції торгового магазину  в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н   

      (приватний    підприємець Беркій Н.В.) 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  надання дозволу на виготовлення технічно  

      документації із  землеустрою щодо об’єднання  земельних ділянок на умовах оренди для   

      розширення та  реконструкції торгового магазину  в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н   

      (приватний    підприємець Беркій Н.В.)  і рекомендує даний проект винести на розгляд   

      сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:13.Проект №2033. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування   будівель закладів охорони здоров’.я. 

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 та обслуговування   будівель закладів охорони 

здоров’.я  і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

Проект рішення додається. 



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

 

СЛУХАЛИ:14.Проект №2046. 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  (громадяни  Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М.,Угрюмов    

     Ю.Ю.)  

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 земельних ділянок в     

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

     приватну   власність  (громадяни  Любінець Л.С., Голод І.М., Якимів О.М.,Угрюмов    

     Ю.Ю.)  і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:15.Проект №2047. 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 спільну часткову власність (громадяни Пакуліна  

       О.С., Пакулін 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 спільну часткову власність (громадяни  

     Пакуліна  О.С., Пакулін С.П.).  і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:16.Проект №2048. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  

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

       будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної    

       допомоги  КПН «Бурштинська центральна міська лікарня». 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про Про затвердження технічної документації із  

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

      місцевості) для    будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та    

      соціальної   допомоги  КПН «Бурштинська центральна міська лікарня». і рекомендує даний  

     проект винести на розгляд сесії. 

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

 

СЛУХАЛИ:17.Проект №2049. 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 Мамай І.М., Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.) 

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова комісії земель ної 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 Мамай І.М., Тучак Н.Д., Дацишин Г.П., Паньків В.В.) і  

      рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 



СЛУХАЛИ:18.Проект №2050. Про внесення змін до регламенту роботи міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 01/46-18 

від 23.02.2018. 

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

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект  про  внесення змін до регламенту роботи міської ради, 

затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано-Франківської області № 01/46-18 

від 23.02.2018. і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії. 

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

 

 

 

 

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

 

Секретар комісії:                                                           _____________   Соронович К.М.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


