
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від  13 грудня 2021                                      м.Бурштин                                       №  722 

 

Про скликання двадцять п’ятої сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42, статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати двадцять п’яту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання 24 

грудня 2021 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка - 

вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного 25-ї сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 3644  Про бюджет Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

2. Проєкт № 3484 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 
 

3. Проєкт № 3636 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20; 

4. Проєкт № 3637 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 
 

5. Проєкт № 3523 Про умови оплати праці міського голови на 2022 рік; 

6. Проєкт № 3635 Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року 

№ 31/12-21 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської 

ради та її виконавчих органів». 

 Доповідач: Ірина Фітак - начальник відділу кадрової роботи та військового обліку. 
 

7. Проєкт № 3561 Про затвердження Положення про відділ цифрової трансформації та 

інформаційної діяльності. 

        Доповідач:Олена Кравчишин – начальник організаційного відділу. 
 

8. Проєкт № 3482 Про затвердження Положення про сектор містобудування  та 

архітектури 



9. Проєкт № 3485 Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території 

Бурштинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області. 

 Доповідач: Тетяна Білоока - завідувач сектору містобудування та  архітектури. 
 

10. Проєкт № 3614 Про затвердження Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік; 

11.  Проєкт № 3615 Про затвердження Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 

дверей у багатоквартирних будинках Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 рік; 

12.  Проєкт № 3631 Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»; 

13. Проєкт № 3632 Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Бурштинської міської ради на 2022 рік. 

Доповідач: Ірина Герт -  начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна. 
 

14. Проєкт № 3643  Про доповнення до цільової Програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки 

Бурштинської міської територіальної громади. 

Доповідач: Світлана Козар - начальник служби у справах дітей. 
 

15. Проєкт № 3481 Про програму поводження з тваринами та регулювання чисельності 

безпритульних    тварин на території Бурштинської міської територіальної громади на 

2022 -2025 роки. 

  Доповідач:Тетяна Сенчина – депутат міської ради. 
 

16. Проєкт № 3639 Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№ 12/2-20 «Про Програму у галузі розвитку земельних відносин на території 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»; 

17. Проєкт № 3638 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2021 рік. 

         Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.  
 

Земельні питання 

18. Проєкт № 3494 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Яковишин О.Л.) 

19. Проєкт № 3495 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Кобель І.А.) 

20. Проєкт № 3516 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Микитин Д.С.) 

21. Проєкт № 3519 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Наритник Ю.С.) 



22. Проєкт № 3520 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин  Калин І.П.) 

23. Проєкт № 3609 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Іжицький Б.М.) 

24. Проєкт № 3524 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, розташованих на території  Львівської та Івано-Франківської областей, з 

подальшим вилученням, відчуженням для суспільних потреб чи мотивів суспільної 

необхідності та надання їх у постійне користування державному підприємству НЕК 

«Укренерго» із зміною цільового призначення для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної енергії 

25. Проєкт № 3486 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Задністрянське Бурштинської міської територіальної громади 

26.  Проєкт № 3487 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Куничі Бурштинської міської територіальної громади 

27. Проєкт № 3488 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Коростовичі Бурштинської міської територіальної громади 

28. Проєкт № 3489 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

в м.Бурштин по вул. Валова (територія Єврейського кладовища) 

29. Проєкт № 3490 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту с. Бовшів Бурштинської міської ради Івано-Франківського району  

Івано-Франківської області 

30. Проєкт № 3491 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

31. Проєкт № 3492 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

32. Проєкт № 3522 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту села Різдвяни 

Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківської області 

33. Проєкт № 3525 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок НЕК «Укренерго» у місцях встановлення опор повітряної лінії 

330кВ Західноукраїнська-Богородчани 

34. Проєкт № 3559 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Насташине Бурштинської міської територіальної громади 

35. Проєкт № 3595 Про поставлення на чергу на одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) м.Бурштин (громадянин Заставний Ф.С.)   

36. Проєкт № 3623 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  

Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м .Бурштині по  вул .Зелена,  45 А 



37. Проєкт № 3624 Про надання попереднього погодження громадянину Бронецькому  

Ігорю  Михайловичу на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення для обслуговування нежитлової будівлі в м. Бурштині по вул. Нова,36 

38. Проєкт № 3625 Про надання попереднього погодження громадянину  Оршуляку  

Мар’яну Ярославовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення незавершеного будівництва в м.Бурштині по вул. С.Бандери, 126 Б 

39. Проєкт № 3626 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул.С.Бандери,105-а 

(ФОП Ліуш П.І.) 

40.  Проєкт № 3627 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин, вул.Міцкевича,42 

(громадянка Іванців Н.С.) 

41. Проєкт № 3628 Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення в с.Насташине, вул.Б.Хмельницького,25 

(громадянка Мазур Г.М.) 

42. Проєкт № 3629 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Куйбіда М.А.) 

43. Проєкт № 3634 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Насташине, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області (громадянину Михайлишину 

Степану Петровичу) 

44. Проєкт № 3640 Про відмову в поновленні договору оренди земельної  ділянки 

приватному підприємцю Дулик Євгенії Тимофіївні в м. Бурштин по вул. Калуська,б/н та 

переведення земельної ділянки в землі запасу Бурштинської міської ради 

45. Проєкт № 3496 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 Кобель І.А.) 

46. Проєкт № 3498 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянин Кобель А.Г.) 

47. Проєкт № 3503 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 Бартків С.І.) 

48. Проєкт № 3504 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 

Ватуйчак О.В.) 

49. Проєкт № 3505 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 

Цимбаліста-Галич Н.Р.) 



50. Проєкт № 3506 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 

Цимбаліста-Галич Н.Р.) 

51. Проєкт № 3507 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 Курляк Р.О.) 

52. Проєкт № 3508 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 

Курляк Р.О.) 

53. Проєкт № 3509 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 

Курляк Р.О.) 

54. Проєкт № 3510 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 

Курляк Р.О.) 

55. Проєкт № 3511 Про затвердження технічної документації із землеустрою встановлення 

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

селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянин Цимбалістий 

В.Є.) 

56. Проєкт № 3512 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 

Гнатюк М.М.) 

57. Проєкт № 3513 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 

Гнатюк М.М.) 

58. Проєкт № 3514 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 

Білик Л.В.) 

59.  Проєкт № 3515 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 

Білик Л.В.) 

60. Проєкт № 3517 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 Микитин Д.С.) 

61. Проєкт № 3526 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 Тростянецький 

Р.Ф.) 

62. Проєкт № 3527 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  

Тростянецький Р.Ф.) 

63. Проєкт № 3528 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 

Стецик М.В.) 

64. Проєкт № 3529 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 

Стецик М.В.) 

65. Проєкт № 3530 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 

Стецик М.В.) 

66.  Проєкт № 3531 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 

Стецик М.В.) 

67. Проєкт № 3532 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 

Стецик М.В.) 

68. Проєкт № 3533 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 Ковалишин І.А.) 

69. Проєкт № 3534 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 

Роїк І.В.) 

70.  Проєкт № 3535 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 

Роїк І.В.) 

71. Проєкт № 3536  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 Роїк І.В.) 

72. Проєкт № 3545 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянин Перепічка А.М.)  



73. Проєкт № 3546 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 

Шмігель Г.М.) 

74.  Проєкт № 3547 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 

Шмігель Г.М.) 

75. Проєкт № 3549 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка           Побуцька Г.Й.) 

76. Проєкт № 3550 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка           Побуцька Г.Й.) 

77. Проєкт № 3558 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 (громадянки 

Бойцун  Г.С.) 

78. Проєкт № 3562 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 Кобель П.Г.) 

79. Проєкт № 3564 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  

Веренька М.С.) 

80. Проєкт № 3565 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Веренька М.І.) 

81.  Проєкт № 3566 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  

Веренька М.С.) 

82. Проєкт № 3567 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  

Веренька М.С.) 

83. Проєкт № 3568 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 Веренька М.С.) 

84. Проєкт № 3569 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянин          Веренька М.С.) 

85. Проєкт № 3576 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 Робур М.М.) 

86. Проєкт № 3577 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 

Робур М.М.) 

87. Проєкт № 3578 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Торконяк Г.І.) 

88.  Проєкт № 3579 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Торконяк Г.І.) 

89. Проєкт № 3580 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Торконяк Г.І.) 

90. Проєкт № 3581 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Торконяк Г.І.) 

91.  Проєкт № 3582 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 

Рибій Й.І.) 

92. Проєкт № 3583 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 

Рибій Й.І.) 

93. Проєкт № 3586 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянка Івасин Н.Б. ) 

94. Проєкт № 3587 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 Левицька О.І.) 

95. Проєкт № 3588 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 

Левицька О.І.) 



96.  Проєкт № 3589 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 

Левицька О.І.) 

97. Проєкт № 3590 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 

Левицька О.І.) 

98. Проєкт № 3591 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 

Левицька О.І.) 

99.  Проєкт № 3592 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 Шмігель Г.М.) 

100. Проєкт № 3593 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Шмігель Г.М.) 

101. Проєкт № 3594 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 

Шмігель Г.М.) 

102. Проєкт № 3642 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 Виваль В.Є.) 

103. Проєкт № 3499 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Різник Г.С.) 

104. Проєкт № 3500 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Мицак І.М.) 

105. Проєкт № 3518 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Король Н.М.) 

106. Проєкт № 3521 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Романів М.С.) 

107. Проєкт № 3537 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 

108. Проєкт № 3538 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 



109. Проєкт № 3539 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 

110. Проєкт № 3540 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 

111. Проєкт № 3541 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 

112.  Проєкт № 3542 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Лежичка А.М.) 

113. Проєкт № 3543 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Мацькевич Н.Ю.) 

114. Проєкт № 3544 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Чуйко Т.І.) 

115. Проєкт № 3548 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  з 

передачею у власність із земель запасу  (громадянин  Абрамов В.А.) 

116. Проєкт № 3551 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

117. Проєкт № 3552 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

118. Проєкт № 3553 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

119.  Проєкт № 3554 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

120. Проєкт № 3555 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Олійник Я.Є.) 

121. Проєкт № 3556 Про відмову у наданні дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (громадянин 

Кицька В.О.) 

122. Проєкт № 3557 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Іванків І.В.) 



123. Проєкт № 3563 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Кучинська Г.М.) 

124. Проєкт № 3573 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Головашкін В.А.) 

125. Проєкт № 3574 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка            Головашкіна О.М.) 

126. Проєкт № 3575 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Заброда Д.Л.) 

127. Проєкт № 3584 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Мартинів В.М.) 

128. Проєкт № 3585 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Ковалишин М.П.) 

129. Проєкт № 3596 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянка Кудін М.П.) 

130. Проєкт № 3597 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянка Панюш Н.В.) 

131. Проєкт № 3598 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянка Романів М.В.) 

132. Проєкт № 3599 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Сидорук  О.І.) 

133. Проєкт № 3600 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бачкур М.А.) 

134.  Проєкт № 3601 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка   Романів М.С.) 

135. Проєкт № 3602 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Якимів І.І.) 

136.  Проєкт № 3603 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Коцур М.М.) 

137.  Проєкт № 3604 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Сикута М.П.) 



138.  Проєкт № 3605 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин  Полозяк В.П.) 

139. Проєкт № 3610 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка  Опацька В.Р.) 

140. Проєкт № 3611 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Позняков О.С.) 

141.  Проєкт №  3612 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Панікаревич О.В.) 

142.  Проєкт № 3613 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Тіцький В.М.) 

143. Проєкт № 3617 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Романів Р.І.) 

144.  Проєкт № 3618 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Романів Р.І.) 

145. Проєкт № 3641 Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (громадянин Непорадний І.І.) 

146. Проєкт № 3493 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 Стефанів Л.І. ) 

147. Проєкт № 3497 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 Николяк Я.Я. ) 

148. Проєкт № 3501 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 Ковалишин М.П. ) 

149. Проєкт № 3502 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 Ковалишин М.П. ) 

150. Проєкт № 3560 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно рішення суду (громадянин  Кліщ О.С.) 



151. Проєкт № 3570 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 Цимбаліста С.М. ) 

152. Проєкт № 3571 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 Цимбаліста С.М. ) 

153. Проєкт № 3572 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 Цимбаліста С.М. ) 

154. Проєкт № 3606 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 Любунів М.В.) 

155.  Проєкт № 3607 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 

(громадянин  Іванків М.О. ) 

156.  Проєкт № 3608 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 

(громадянин  Іванків М.О. ) 

157. Проєкт № 3616 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 

(громадянин Романів Р.І. ) 

158. Проєкт № 3619 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 

(громадянин Романів Р.І. ) 

159. Проєкт № 3620 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 

(громадянин Романів Р.І. ) 

160. Проєкт № 3621 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 

(громадянин Романів Р.І. ) 

161.  Проєкт № 3622 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 

(громадянин Романів Р.І.) 

162. Проєкт № 3630 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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



місцевості) на земельну частку (пай)  для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно рішення суду (громадянка ( Сталащук О.М.) 

163.  Проєкт № 3633 Про надання дозволу на виготовлення технічної документаціїіз 

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

місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка)з передачею у власність (громадянка  Романів М.С.) 

164. Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

165. Відповіді на депутатські запити. 

166. Депутатські запити. 

167. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести двадцять п’яту 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

  Секретар ради                                                                                 Роман ІВАНЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


