ПРОТОКОЛ №25
Засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою
15.04.2022 р.
м. Бурштин
Склад комісії:
1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії;
2. Савка Петро Степанович – заступник голови;
3. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії;
4. Бублінський Василь Володимирович – член комісії;
5. Дулик Ігор Остапович – член комісії;
6. Пізь Іван Мирославович – член комісії.
На засіданні присутні наступні члени комісії:
1. Федів Мар’яна Володимирівна – голова комісії;
2. Савка Петро Степанович – заступник голови
3. Ковальчук Петро Іванович – секретар комісії;
4. Бублінський Василь Володимирович – член комісії;
5. Пізь Іван Мирославович – член комісії.
На засіданні відсутні наступні члени комісії:
1. Дулик Ігор Остапович – член комісії;
На засідання комісії запрошені доповідачі:
1. Володимир Копаниця – начальника земельно-екологічного відділу Бурштинської
міської ради;
2. Іван Драгун – заступник міського голови.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Проєкт № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на
які виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,0600
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин, кадастровий номер
2621210300:01:001:0987 та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах (на
земельних торгах у формі електронного аукціону)
СЛУХАЛИ:
1. Проєкт № 4444 Про включення до переліку земельних ділянок право оренди на
які виставляється на земельні торги окремими лотами, земельної ділянки площею 0,0600
га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин, кадастровий номер
2621210300:01:001:0987 та продаж права оренди на неї на конкурентних засадах (на
земельних торгах у формі електронного аукціону).
ДОПОВІДАЧ: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.
ВИРІШИЛИ: Комісія підтримує проект рішення №4444 та пропонує винести на
розгляд сесії.
Проект рішення №4444 додається.
Результати голосування: ЗА – 5, УТРИМАЛИСЬ – 0, ПРОТИ – 0.
№ з\п
ПІП
Результати голосування
1.
Бублінський Василь Володимирович
За
2.
Дулик Ігор Остапович
Відсутній
3.
Ковальчук Петро Іванович
За
4.
Пізь Іван Мирославович
За
5.
Савка Петро Степанович
За
6.
Федів Мар’яна Володимирівна
За
Голова комісії

____________

Секретар комісії

_____________

Мар’яна ФЕДІВ
Петро КОВАЛЬЧУК

