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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання шістнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання 

від 05 серпня 2021 року                                                                                             м.Бурштин 

Початок: 10:00 год. 

Закінчення: 11:00 год. 

Всього обрано депутатів: 26 

Присутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин; 

- 20 (двадцять) депутатів міської ради (список додається); 

 

Відсутні на сесії: 

- 6 (шість) депутатів, а саме – Наталія Василащук, Ігор Карвацький, Богдан Рибчук, 

Петро Савка, Дмитро Симак, Ігор Харів 
 

ВИСТУПИВ: 

Василь 

Андрієшин – 
міський голова 

Оголосив ІІ пленарне засідання шістнадцятої сесії 

восьмого скликання відкритим 

 

СЛУХАЛИ: 

71. 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 Сусловський Б.С.), (Проєкт № 2891) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2891 в цілому: 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

72. 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 Кліщ Л.М.), (Проєкт № 2892) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 
 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2892 в цілому: 



2 
 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

73. 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 (громадянка Турчин М.А.), (Проєкт № 2893) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2893 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
74. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Прокопів Н.І.), (Проєкт № 2894) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2894 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Серновська З.Є., Лісник А.М.),    

(Проєкт № 2895) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2895 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 



3 
 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

76. 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 Ватраль В.С.), (Проєкт № 2896) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2896 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
77. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Брич Н.Я.), (Проєкт № 2897) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2897 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Балашук Ю. М.), (Проєкт № 2898) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2898 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 73-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

79. Про прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення за межами населеного пункту села Різдвяни (громадянка 

Новоженюк М.С.), (Проєкт № 2899) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2899 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

80. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Трач М.І., Зайдель Є.Л.),              

(Проєкт № 2900) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2900 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 75-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з передачею у приватну власність                        

(громадянка Жиляк Г.С.),   (Проєкт № 2901) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2901 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 76-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянин Вишньовський М.І.), 

(Проєкт № 2902) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2902 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 77-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

83. 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 (громадянка Щепанська М.І.), (Проєкт № 2903) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2903 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

84. 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 Вишньовський М.І.), (Проєкт № 2904) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2904 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

85. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Ліуш О.О., Мельник О.Й.), (Проєкт № 2905) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2905 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
86. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянин Леочко М.І.), (Проєкт № 2906) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2906 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 81-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

87. Про припинення договору оренди земельної ділянки з приватним 

підприємцем Курдидик Ольгою Михайлівною в с.Задністрянське по 

вул.Миру,1 та переведення земельної ділянки в землі запасу 

Бурштинської міської ради, (Проєкт № 2907) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2907 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

88. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Драган О.В., Білоус Г.В., Голубець М.В.),   

(Проєкт № 2908) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 
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охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2908 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадянин Чернік А.Б.), (Проєкт № 2909) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2909 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Баран Б.С., Баран Р.С.),               

(Проєкт № 2910) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2910 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
91. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянин Турчин Р.В.),  (Проєкт № 2911) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 2911 в цілому: 

                                                       «за» - 21 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

92. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність із земель запасу (КВЦПЗ 16.00) 

комунальної власності (громадяни Матейко І.М., Чинчик В.М., Крупа 

І.М., Кліщ І.О., Лазоренко Л.І., Кобель А.П.), (Проєкт № 2912) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2912 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

93. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянка Яремків Т.Т.), 

(Проєкт № 2913) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2913 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
94. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Британ А.І.), (Проєкт № 2914) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2914 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

95. Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) м.Бурштин (громадянин 

Черняхівський Т.С.),  (Проєкт № 2915) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2915 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

96. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Білошапка В.В.), (Проєкт № 2916) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2916 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

97. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Якубовський З.Б., Подлужний З.Б., Щур Т.Р.), 

(Проєкт № 2917) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2917 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

98. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

приватну власність (громадяни Варик О.О., Николин О.Б.),         

(Проєкт № 2918) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2918 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 
99. Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Бронецький І.М.),  (Проєкт № 2919) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2919 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

100. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Британ І.А.), 

(Проєкт № 2920) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2920 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

101. 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 приватну власність (громадяни Онищенко М.Ф., 

Цимбалістий І.Ф.),  (Проєкт № 2921) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2921 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

102. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування об’єкту нерухомого 

майна в місті Бурштин по вул. Міцкевича 45 а, з передачею в оренду 

(громадянин Туз В.М.), (Проєкт № 2922) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2922 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

103. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення фермерського господарства (КВЦПЗ – 01.02) (для 

багаторічних насаджень плодів, ягід, лікарських трав) для продажу 

права оренди на земельних торгах (аукціоні) в урочищі                     

«Біля р. Дністер» в межах населеного пункту с. Новий Мартинів,                

(Проєкт № 2923) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2923 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

 

 



12 
 

СЛУХАЛИ: 
104. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж населеного пункту м. Бурштин Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, (Проєкт № 2927) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2927 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

105. Про внесення змін в рішення міської ради від 29.06.2021 № 50/14-21 

«Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилих 

будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  з 

передачею у власність (громадяни: Дронь І.С., Медвідь Л.І., Войчишин 

М.І., Веренька М.І., Гладинюк І.Л., Стехна А.М., Галич Л.Л., Кіт Н.І., 

Писків Г.Ю., Швидка Л.Л., Галяс С.О., Атаманюк В.С., Петрів В.Г.)», 

(Проєкт № 2935) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2935 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

106. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадяни Дуда О.В., Тіцький В.М.), (Проєкт 2936) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2936 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101-16/21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

107. 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 власність (громадянин Пархуць Б.М.), (Проєкт № 2937) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2937 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
108. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянка Санагурська С.М.), (Проєкт № 2938) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2938 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 

109. 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 власність (громадянка Робур М.Ф.), 

(Проєкт № 2939) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2939 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104-16/21 в цілому (рішення додається) 
 

СЛУХАЛИ: 
110. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Теребушко В.А.), (Проєкт № 2940) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 
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охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2940 в цілому: 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

111. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у приватну власність (громадянка Андреїв М.М.), (Проєкт 

№ 2941) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2941 в цілому: 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

112. Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з передачею у власність (громадянин Коваль А.Д.), 

(Проєкт № 2942) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2942 в цілому: 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

113. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

спільно сумісну власність (громадяни Куриш І.М., Куриш О.М.), 

(Проєкт № 2947) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 2947 в цілому: 
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                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

114. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у 

власність (громадянин Курман М.І.), (Проєкт № 2948) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

Одночасно наголосив на необхідності внести 

технічну правку в пункті 1.1. змінити - Куришу на 

Курману Миколі Івановичу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2948 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

115. 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 (громадянин Курман М.І.), (Проєкт № 2949) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та позитивним 

висновком постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2949 в цілому: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував провести повторне голосування 

(переголосування) з питання порядку денного сесії 

міської ради – проект № 2930 (відповідно до ч.18 

ст.44 регламенту міської ради), яке не набрало 

необхідної кількості голосів депутатів, в зв’язку із 

малою кількістю депутатів під час його розгляду і 

відсутністю повного розуміння питання 

СЛУХАЛИ: 
13. Про надання дозволу ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» на складання 

проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних 

смуг в м. Бурштин по вул. Л.Українки, (Проєкт № 2930) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 
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екологічного відділу планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, (відображені на екрані), зокрема: 
Комісія рекомендує в проект рішення внести наступні зміни: 

З назви проекту забрати: ТзОВ «Рибгосп Бурштинський»; 

З мотивувальної частини забрати: Розглянувши подане до 

міської ради клопотання ТзОВ «Рибгосп Бурштинський», про 

надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

встановлення  меж прибережних захисних смуг в м. Бурштин по 

вул. Л.Українки; 

З п. 1. Забрати: ТзОВ «Рибгосп Бурштинський» 

Протокол №14 від 21.07.2021 

А також доповнити -  в п.1 проекту рішення, після слів 

м.Бурштин: на земельній ділянці вздовж водовідвідного каналу 

Бурштинської ТЕС ДТЕК «Західенерго» (в межах населеного 

пункту м. Бурштин) та на земельних ділянках по вул. 

Л.Українки…; 

та винести на розгляд сесії. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2930 за основу: 

                                                       «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2930 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни озвучені доповідачем – до проєкту № 2930: 

                                                       «за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2930 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2930 в цілому: 

                                                       «за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 

Василь Андрієшин – 

міський голова 

Запропонував провести повторне голосування 

(переголосування) з питання порядку денного сесії 

міської ради – проект № 2934 (відповідно до ч.18 

ст.44 регламенту міської ради), яке не набрало 

необхідної кількості голосів депутатів, в зв’язку із 

малою кількістю депутатів під час його розгляду і 

відсутністю повного розуміння питання 

СЛУХАЛИ: 

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності за межами села Різдвяни Бурштинської міської 

територіальної громади, (Проєкт № 2934) 

ДОПОВІВ: 

Володимир 

Копаниця, 

начальник земельно-

екологічного відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та запропонованими 

пропозиціями (висновками) постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, 

планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, а саме: 
Комісія рекомендує в проект рішення внести наступні зміни:  

З мотивувальної частини вилучити: Розглянувши клопотання 

ТзОВ «Логіст-Постач» про розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності за межами села Різдвяни 

В п. 1. Доповнити виконавчому комітету Бурштинської міської 

ради та змінити код цільового призначення землі з для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
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користуваннями надрами (КВЦПЗ 11.01), для геологічного 

вивчення та дослідно-промислової розробки ділянки на для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02) 

Пункт 2 вилучити з проекту рішення. Привести у відповідність 

нумерацію пунктів. Протокол №14 від 21.07.2021 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2934 за основу: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 2934 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни озвучені доповідачем – до проєкту № 2934: 

                                                       «за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни, Проєкт № 2934 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2934 в цілому: 

                                                       «за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112-16/21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 116. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

Про інформацію на депутатський запит П.Ковальчука – 

Щодо нарахування заробітної плати водіям шкільних 

автобусів - за рішенням 15 позачергової Сесії міської ради 

від 13.07.2021 (інформація надана запитувачу) 

 

 117. Депутатські запити - відсутні 

 

СЛУХАЛИ: 118. Різне 

ВИСТУПИЛИ: 

Володимир Рик, 

депутат міської ради 

- Щодо вжиття заходів з ремонту ліфтів в будинку на 

вулиці О.Басараб, № 3 в м.Бурштині та доручити 

взяти на контроль відповідному заступнику міського 

голови 

Петро Ковальчук, 

депутат міської ради  

- Надав коротку інформацію щодо проведення 

ремонтних робіт ліфтів 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

- Щодо облаштування пішохідного переходу на 

перехресті вулиць Торгова І.Франка, С.Бандери 

м.Бурштина - біля садочку № 1 (повторно) 

- Щодо створення комісії з вибору управляючих 

компаній в ЖКГ з обслуговування будинків та 

включення в її склад депутатів Т.Сенчини, 

В.Федорняка – за якою процедурою (за згодою)? 

Надія Кицела – 

керуюча виконавчим 

комітетом міської 

ради 

- Надала коротку інформацію щодо формування 

складу зазначеної комісії начальником відділу ЖКГ 

Ігор Дулик, депутат 

міської ради 

- Щодо більш розгорнутої організації і завчасного 

інформування депутатів міської ради про 

проведення різного роду заходів на території 

громади і за її межами 

- Щодо контролю міської ради за виконанням робіт, 

в т.ч., які мають здійснюватися в результаті 
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проведення тендерних процедур, зокрема в місті 

Бурштині на вул.Стуса, буд.13  

- Щодо присутності старост на засіданнях Сесій 

міської ради, особливо із розгляду проектів із 

земельних питань 

Тетяна Сенчина, 

депутат міської ради 

- Щодо концепції розвитку паркової зони, 

проведення громадських обговорень, врахувань усіх 

побажань (пропозицій) розташування відповідних 

об’єктів 

Роман Іванюк – 

секретар ради 

- Надав коротку інформацію щодо наведених питань 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Роман Іванюк – 

секретар ради 

Оголосив шістнадцяту Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 

Примітка: відеотрансляцію ІІ пленарного засідання шістнадцятої сесії міської ради восьмого 

скликання розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Нормативні 

документи». 

 

 

 

Міський голова                                                                             Василь Андрієшин 


