
ПРОТОКОЛ №6

Засідання комісії земельної та з питань екології

15 червня 2020 р.

На засіданні присутні: Карвацький Ігор Зіновійович-голова земельної комісії 
Драбчук Олег Тарасович-заступник голови комісії 
Соронович Катерина Миколаївна -секретар комісії 
Івасюк Леонора Романівна -член комісії 

Відсутні: Дидик Роман Васильович
На засіданні присутні: Драгун Л.І. -головний спеціаліст земельно-екологічного відділу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Проект №2054. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної ділянки
(приватний підприємець Михайлик М.І.)

2. Проект №2055 .Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)з передачею у приватну власність із земель запасу міської ради (гр. 
Кремінська Л.О.)

3. Проект №2056. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок у зв’язку з об’єднанням
земельних ділянок в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П Беркій Н.В.)

4. Г1роект № 2057.ГІро надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у приватну 
власність (громадяни Шувар Т.В., Рик В.Л..

5. Проект №2058. 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 Шаповаленко Л.В., Тутка Н.В.)

6. Проект №2060.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 Коваль О.Б.)

7. Проект №2061.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 Терещук 
М.В./Гретьяков Ю.М.)
8.Проект №2062.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 Коваль О.Б.)

9. Проект №2063. 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 
Бернар І.М. Свинарик О.М.)

10. Проект №2064.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)з передачею у приватну власність/громадянка Кащишина 
Ю.М.)

11. Проект №2068.Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №28/65-18 « Про 
надання дозволу проекту Детального плану території по вул. С.Стрільців в м. Бурштин».

12. Про розгляд звернення Братства ДУМ.
13. Проект №2007.Про скасування рішення «Про надання Антонів Л.П. дозволу на 
облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля автодороги «Мукачево-Львів» 
(навпроти кафе «Едельвейс») м. Бурштин від 24.02.2020 р №26.



СЛУХАЛИ: 1.Проект 2054. Про продовження (поновлення) терміну договору
оренди земельної ділянки (приватний підприємець Михайлик М.І.)

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про продовження (поновлення) терміну договору
оренди земельної ділянки (приватний підприємець Михайлик М.І.) і рекомендує даний проект
винести на розгляд сесії.
Проект рішення додається.
Голосували: «за»-3 чол.. «проти»—0 чол. «утрим.» - 1 чол.

СЛУХАЛИ:2.Проект №2055 .Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)з передачею у приватну власність із земель запасу 
міської ради (гр. Кремінська Л.О.)

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)з передачею у приватну власність із 
земель запасу міської ради (гр. Кремінська Л.О.) і рекомендує даний проект винести на 
розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ:3.Проект №2056. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок у зв’язку з 
об’єднанням земельних ділянок в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П Беркій Н.В.)

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про розірвання договорів оренди земельних ділянок у 

зв’язку з об’єднанням земельних ділянок в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н (П/П 
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:4.Проект № 2057.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів з передачею у 
приватну власність (громадяни ІІІувар Т.В., Рик В.Л.)

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 Шувар Т.В., Рик В.Л.) і рекомендує даний 
проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ:5.Проект №2058. 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 Шаповаленко Л.В., Тутка Н.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 Шаповаленко Л.В., Тутка Н.В.) і рекомендує даний проект винести на 

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

СЛУХАЛИ:6.Проект №2060.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 
Коваль О.Б.)

ДОПОВІДАВ:Карвацький 1.3. -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 Коваль О.Б.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ:7.Проект №2061.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 Терещук М.В.Третьяков Ю.М.

ДОПОВ1ДАВ:Карвацький 1.3.-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 і 
рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ.-8.Проект №2062.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 Коваль О.Б.)

ДОГЮІЗІДАВ:Карвацький 1.3.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про Про затвердження технічної документації із 

землеустроющодо 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 
Коваль О.Б.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ:9.Проект №2063. 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 Бернар І.М. Свинарик О.М.)

ДОПОВІДАВ:Карвацький І.З.-голова комісії земельної та з питань екології. Пункт «2»
« Затвердити громадянці Свинарик Ользі Михайлівні технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування індивідуального гаража зняти з розгляду за згодою Свинарик
О.М.» >-

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 (гр. Бернар І.М.) із за відсутності п.2 .і рекомендує даний проект 
винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ: ІО.Проект №2064.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка)з передачею у приватну власність(громадянка Кащишина



Ю.М.)
ДОІЮВІДАВ:Карвацький 1.3.-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 жилого будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)з передачею у приватну власність(громадянка 
Кащишина Ю.М.) і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ: 11.Проект №2068.Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 
№28/65-18 « Про надання дозволу проекту Детального плану території по вул.
С.Стрільців в м. Бурштин».

ДОПОВІДАЛА:Білоока Т.І.- зав. сектором містобудування та архітектури. 
ВИРІШИЛИ:Комісія підтримує проект про внесення змін до рішення міської ради від

20.12.2018 №28/65-18 « Про надання дозволу проекту Детального плану території по вул. 
С.Стрільців в м. Бурштин» і рекомендує даний проект винести на розгляд

ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про внесення змін до рішення міської ради від
20.12.2018 №28/65-18 « Про надання дозволу проекту Детального плану території по вул. 
С.Стрільців в м. Бурштин», і рекомендує даний проект винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИ: 12.Про розгляд звернення Братства ДУМ. Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою, щодо відведення (викупу) земельної ділянки та проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки.
ДОПОВІДАВ:Карвацький 1.3.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує звернення Братства ДУМ. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, щодо відведення (викупу) земельної ділянки та 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, і рекомендує даний проект 
винести на розгляд сесії.

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

СЛУХАЛИЛЗ.Проект №2007.Про скасування рішення виконавчого комітету«Про надання 
Антонів Л.ГІ. дозволу на облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля 
автодороги «Мукачево-Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») м. Бурштин від 24.02.2020 р 
№26.

ДОПОВІДАВ:Карвацьки й І.З.-голова комісії земельної та з питань екології.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект про скасування рішення виконавчого «Про надання 

Антонів Л.П. дозволу на облаштування тимчасової стоянки автотранспорту біля 
автодороги «Мукачево-Львів» (навпроти кафе «Едельвейс») м. Бурштин від 24.02.2020 р 
№26.

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

Голова комісії земельної та з питань ек( Карвацький 1.3.

Секретар комісії: Соронович К.М.


