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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

другого пленарного засідання двадцять п’ятої  

Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 29 грудня 2021 року                                                                                        м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 11:55 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- міський голова Василь Андрієшин; 
- 23 (двадцять три) депутати міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: 

- 3 (три) депутати міської ради: Ігор Дулик, Іван Пізь, Ігор Харів  

 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин- 

міський голова 

Оголосив про початок роботи другого пленарного засідання 

двадцять п’ятої Сесії міської ради восьмого скликання 

СЛУХАЛИ: 

84. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3576  (Рішення № 84/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

85. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3577  (Рішення № 85/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 85/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

86. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3578  (Рішення № 86/25-21) в цілому: 
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«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

87.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3579 (Рішення № 87/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

88.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3580 (Рішення № 88/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

89.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3581  (Рішення № 89/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 89/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

90.роєкт № 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3582  (Рішення № 90/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

91.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3583  (Рішення № 91/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

92.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. ) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3586 (Рішення № 92/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

93.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 357  (Рішення № 93/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

94.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3588  (Рішення № 94/25-21) в цілому: 

«за» -22  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
95.Проєкт № 3589 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
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ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Левицька О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3589  (Рішення № 95/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

96.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3590 (Рішення № 96/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

97.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3591 (Рішення № 97/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

98. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 359 (Рішення № 98/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

99.Проєкт № 3593 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею 

у приватну власність (громадянка Шмігель Г.М.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3593  (Рішення № 99/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

100.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3594 (Рішення № 100/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

101.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3642 (Рішення № 101/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Різник Г.С.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3499 (Рішення № 102/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Мицак І.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3500 (Рішення № 103/22-21) в цілому: 
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«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

104.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3518  (Рішення № 104/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

105.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3521 (Рішення № 105/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

106.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3537  (Рішення № 106/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

107.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3538  (Рішення № 107/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

108.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.) 
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ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3539  (Рішення № 108/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

109.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3540  (Рішення № 109/25-21) в цілому: 

«за» - 23 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

110.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3541  (Рішення № 110/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

111.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3542  (Рішення № 111/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

112.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3543  (Рішення № 112/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

113. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3544 (Рішення № 113/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

114. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3548 (Рішення № 114/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 114/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

115. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення 

не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3551 (Рішення № 115/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

116. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення 

не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3552  (Рішення № 116/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 
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(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 116/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

117. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення 

не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3553 (Рішення № 117/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 117/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

118.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення 

не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3554  (Рішення № 118/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 118/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

119.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук – 

депутат міської 

ради 

Повідомив про наявність конфлікту інтересів і наголосив що 

участі у обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення 

не буде брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3555  (Рішення № 119/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 119/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

120.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3557 (Рішення № 120/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 120/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

121.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3563 (Рішення № 121/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 121/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Головашкін В.А.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3573 (Рішення № 122/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 122/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Головашкіна О.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3574  (Рішення № 123/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 123/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Заброда Д.Л.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3575  (Рішення № 124/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 124/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

125.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.) 

ДОПОВІВ: 
В.Копаниця – 

начальник 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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земельно-

екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3584 (Рішення № 125/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 125/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

126.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3585 (Рішення № 126/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 126/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

127.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3596 (Рішення № 127/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 127/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

128.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3597  (Рішення № 128/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 128/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

129.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3598 (Рішення № 129/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 129/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Сидорук  О.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

Запропонував прийняти рішення із врахуванням технічної 

правки в проекті рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3599  (Рішення № 130/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 130/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

131.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3600  (Рішення № 131/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

132.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3601 (Рішення № 132/25-21) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 132/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

133.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3602  (Рішення № 133/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 133/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

134.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 2603  (Рішення № 134/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 134/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

135.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3604  (Рішення № 135/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 135/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

136. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3605  (Рішення № 136/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 136/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

137.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3610  (Рішення № 137/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 137/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

138.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3611  (Рішення № 138/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 138/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

139. Проєкт №  3612 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у 

власність (громадянка Панікаревич О.В.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3612  (Рішення № 139/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 139/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Тіцький В.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3613  (Рішення № 140/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 140/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

141.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3617  (Рішення № 141/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 141/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

142. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3618  (Рішення № 142/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 142/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (громадянин Непорадний І.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3641  (Рішення № 143/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 143/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

144. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3493  (Рішення № 144/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 144/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

145.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3497 (Рішення № 145/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 145/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

146.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. ) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3501  (Рішення № 146/25-21) в цілому 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 146/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

147.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3502 (Рішення № 147/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 



16 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 147/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

148. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

Запропонував прийняти рішення із врахуванням технічної 

правки в проекті рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3560  (Рішення № 148/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 148/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

149.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3570  (Рішення № 149/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 149/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

150. 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.) 

 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3571 (Рішення № 150/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 150/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

151. 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.) 

 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3572 (Рішення № 151/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 151/25-21 в цілому (рішення додається) 

 



17 
 

СЛУХАЛИ: 

152. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3606 (Рішення № 152/25-21) в цілому: 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 152/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

153. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3607 (Рішення № 153/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 153/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

154. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3608 (Рішення № 154/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 154/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

155. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3616  (Рішення № 155/25-21) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 155/25-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

156. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3619 (Рішення № 156/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 156/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

157.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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3620 (Рішення № 157/25-21) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 157/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

158. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3621  (Рішення № 158/25-21) в цілому: 

«за» -19 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 158/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

159. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3622  (Рішення № 159/25-21) в цілому: 

«за» -18 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 159/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

160. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3630 (Рішення № 160/25-21) в цілому: 

«за» -21 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 160/25-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

161. 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3633  (Рішення № 161/25-21) в цілому: 

«за» -22 

«проти» - 0 

«утрим.» -0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 161/25-21 в цілому (рішення додається) 

ВИСТУПИЛИ: 

І.Карвацький - 

депутат міської 

ради 

Наголосив, про необхідність оголошення перерви в роботі 

засідання Сесії - від Фракції 

В.Андрієшин - 

міський голова 
Оголосив перерву на 15 хвилин 

 

Оголошено перерву на 15 хвилин 
 

СЛУХАЛИ: 

162. Проєкт № 3645 Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Бурштинської об’єднаної територіальної громади об`єкта соціальної 

інфраструктури державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

ВИСТУПИВ: 

І.Карвацький - 

депутат міської 

ради 

Запропонував відкласти проект рішення на доопрацювання 

(довивчення) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію І.Карвацького – щодо відкладення на доопрацювання: 

«за» - 4 

«проти» - 2 

«утрим.» - 15 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: 
Пропозицію щодо відкладення не прийнято - не отримано необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Склад ради: 26 депутатів - Проєкт № 3645 

ДОПОВІВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проектом рішення, зауваженнями, рекомендаціями 

і висновками постійних депутатських комісій, зокрема постійної 

депутатської з питань комунальної власності, житлово – 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту, а 

саме: «Комісія підтримує проект рішення з врахуванням 

пропозиції голови комісії – прийняти у комунальну власність 

тільки такі об’єкти, як КСС і ПК «Прометей», а також правок 

юридичного відділу і автора проекту та рекомендує винести на 

розгляд другого пленарного засідання 25 чергової сесії 

Бурштинської міської ради (територіальної громади)»     
Протокол від 28.12.2021 № 22. 

Також зазначив (Службова записка додається), що в зв’язку із 

комплексним опрацюванням проекту рішення № 3645 «Про 

безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

об’єднаної територіальної громади об`єкта соціальної 

інфраструктури державної форми власності та об’єктів 

соціальної інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО», з врахуванням зауважень та пропозицій 

юридичного відділу, секретаря ради, робочих нарад, а також 

доопрацюванням (підписанням) актів приймання - передачі 

об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади, долучення до проекту 

Додатків із інвентаризацією рухомого майна, про необхідність 

внести зміни та викласти проект рішення № 3645 для розгляду 

на засіданні сесії 29.12.2021 в такій редакції: 
Про безоплатне прийняття у комунальну власність Бурштинської 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності та об’єктів соціальної інфраструктури, 

що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

      На підставі рішення Бурштинської міської ради від 

02.03.2021р. №19/9-21 «Про надання згоди на безоплатне 

прийняття у комунальну власність Бурштинської об’єднаної 

територіальної громади об`єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», 

наказу Міністерства Енергетики Україні від 08.12.2021р. №323 

«Про надання згоди на безоплатну передачу з державної у 

комунальну власність державного майна, що обліковується на 

балансі АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», відповідно до  Закону 

України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 

вересня 1998 №1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», ст. ст. 173, 729, 730 Цивільного кодексу 

України, керуючись ст.ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

Бурштинської міської ради від 30.07.2021р. № 06/16-21 «Щодо 

умов прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а 

також враховуючи пропозиції постійних  комісій, міська рада 

вирішила: 

        1. Безоплатно прийняти з державної власності у комунальну 

власність Бурштинської територіальної громади об`єкт 

соціальної інфраструктури державної форми власності, що 

знаходиться на балансі ВП «ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС» АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», а саме: 

-  клуб з залом на 800 місць,  що розташований за адресою: м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47, з рухомим майном 

призначеним для його обслуговування (згідно додатку №1). 

       1.1. Затвердити акт приймання - передачі об’єкту соціальної 

інфраструктури у комунальну власність Бурштинської 
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територіальної громади (згідно пункту 1 цього рішення) - 

додається. 

      1.2. Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради 

(О.Тріщук) поставити клуб з залом на 800 місць,  що 

розташований за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 47, 

з рухомим майном призначеним для його обслуговування на 

баланс Бурштинської міської ради. 

      1.3. Доручити Бурштинському міському голові Василю 

Андрієшину здійснити процедуру оформлення права власності 

на  майно Бурштинської міської територіальної громади. 

      2. Безоплатно прийняти у комунальну власність 

Бурштинської територіальної громади об´єкти соціальної 

інфраструктури, які перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», шляхом укладанням 

нотаріально посвідчених договорів пожертви, а саме: 

- споруда, споруди спортивні під літ. «І-ІІІ», що 

знаходиться за адресою: м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49Г, 

кадастровий номер земельної ділянки 2621210300:01:002:0562 з 

рухомим майном призначеним для його обслуговування (згідно 

додатку 2); 

- павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49, кадастровий номер земельної 

ділянки 2621210300:01:002:0562 з рухомим майном 

призначеним для його обслуговування (згідно додатку 3); 

- насосна станція, що знаходиться за адресою м. Бурштин, 

вул. Міцкевича, буд. 49В, кадастровий номер земельної ділянки 

2621210300:01:002:0562 з рухомим майном призначеним для 

його обслуговування (згідно додатку 4); 

       2.1. Затвердити акти приймання - передачі об’єктів 

соціальної інфраструктури що передаються у комунальну 

власність Бурштинської територіальної громади на підставі 

укладених договорів пожертви (згідно пункту 2 цього рішення) - 

додаються. 

       2.2. Доручити Бурштинському міському голові Василю 

Андрієшину  укласти  договори  про пожертву нерухомого 

об´єктів соціальної інфраструктури  та рухомого майна 

призначеного для його обслуговування зазначеного в п.2 даного 

рішення. 

       2.3. Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради 

(О.Тріщук) поставити: споруду, споруди спортивні під літ. «І-

ІІІ», що знаходиться за адресою: м.Бурштин, вул. Міцкевича, 

буд. 49Г; павільйон спортивний, що знаходиться за адресою м. 

Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49; насосну станцію, що 

знаходиться за адресою м. Бурштин, вул. Міцкевича, буд. 49В; з 

рухомим майном призначеним для їх обслуговування на баланс 

Бурштинської міської ради. 

       3. Координацію за виконанням даного рішення поставити на 

начальника відділу житлово - комунального господарства та 

обліку комунального майна І. Герт. 

       4. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради 

(О.Петровська) передбачити кошти на утримання об’єктів 

нерухомості, що приймаються на баланс Бурштинської міської 

ради. 

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

першого заступника міського голови Ростислава Стаська, голів 

депутатських комісій з питань комунальної власності, житлово - 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту 

Андрія Савчака та з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину. 

ВИСТУПИЛА: 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

Взяла участь в обговоренні проекту рішення, задала питання 

доповідачу щодо фінансування об’єктів і передбачення у 

бюджеті тер. громади відповідних видатків 

ВИСТУПИВ: В.Андрієшин – Надав коротку відповідь - щодо врахування домовленостей про 
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міський голова перехід компанії ДТЕК на договірні відносини із оренди землі 

ВИСТУПИВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Надав відповідь про надання компанією гарантійного листа 

відносно витрат на утримання об’єктів і інших компенсаторів 

АТ «ДТЕК Західенерго» 

ВИСТУПИЛА: 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

- Щодо фінансових витрат на прийняття персоналу; 

- Щодо проведення інвентаризації земельних ділянок і ризиків 

не укладення договорів на земельні ділянки АТ «ДТЕК 

Західенерго»; 

- Щодо рішення від 30.07.2021 № 06/16-21 «Щодо умов 

прийняття у комунальну власність Бурштинської міської 

територіальної громади об’єкта соціальної інфраструктури 

державної форми власності та об’єктів соціальної 

інфраструктури, що є власністю АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 

ВИСТУПИВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Надав короткі відповіді відносно озвучених питань, зокрема про 

ризики припинення діяльності (функціонування) закладів 

культури – ПК «Прометей» та спорту – КСС. 

Про гарантійні зобов’язання компанії ДТЕК 

ВИСТУПИВ: 
В.Андрієшин - 

міський голова 

Надав коментар відносно домовленостей із компанією ДТЕК про 

рух і розвиток даних об’єктів для територіальної громади 

ВИСТУПИВ: 

Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Вніс пропозицію доповнити проект рішення, а саме: 

- в мотивувальній частині доповнити рішенням виконавчого 

комітету від 28.12.2021 «Про затвердження актів приймання - 

передачі у комунальну власність…»,  
 

також надав пропозицію доповнити проект рішення новим 

пунктом та сформулювати про:  - Гарантійний лист АТ «ДТЕК 

Західенерго» від …, та Протокол попередніх переговорів щодо 

безоплатного прийняття у комунальну власність… за підписами 

Бурштинського міського голови Василя Андрієшина, в.о. 

директора ВП Бурштинська теплова електрична станція АТ 

«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Максима Шумченко, керівника 

Департаменту регіональної політики ДТЕК Енерго Віктора 

Дибаша є невід’ємною частиною цього рішення. 

ВИСТУПИВ: 

І.Карвацький - 

депутат міської 

ради 

Взяв участь в обговоренні та задав питання відносно можливих 

втрат від недоотримання сплати за оренду землі об’єктів, які 

передаються у комунальну власність 

ВИСТУПИВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Зазначив, що орієнтовна сума втрат від недоотримання орендної 

плати за землю становить орієнтовно до 300 тис.грн. в рік 

ВИСТУПИЛА: 

Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради 

Надала пропозицію: в пункті - Доручити Бурштинському 

міському голові Василю Андрієшину укласти  договори про 

пожертву нерухомого майна об´єктів соціальної інфраструктури 

та рухомого майна, призначеного для їх обслуговування, 

зазначеного в п.2 даного рішення – доповнити: 

- … від імені міської ради при умові наявності в договорах 

зобов’язань АТ «ДТЕК Західенерго» про співфінансування 

утримання об’єктів та зобов’язань щодо переходу на орендні 

відносини по земельних ділянках та передбачити фінансовому 

відділу кошти на утримання даних об’єктів з моменту укладання 

договорів пожертви даних об’єктів. 

ВИСТУПИВ: 
В.Чуйко заступник 

міського голови 

Уточнив, що зазначені доповнення необхідно внести до пп.2.2. 

Проведення 

редагування 

пропозиції до 

проекту рішення 

Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради 

В результаті стилістичного корегування і коректного 

формулювання озвученої і викладеної на екран в Залі засідань 

пропозиції, пп.2.2 викладено: 

2.2. Доручити Бурштинському міському голові Василю 

Андрієшину укласти  договори про пожертву нерухомого майна 

об´єктів соціальної інфраструктури та рухомого майна, 

призначеного для їх обслуговування, зазначеного в п.2 даного 

рішення, від імені міської ради при умові наявності в договорах 

зобов’язань АТ «ДТЕК Західенерго» про співфінансування 

утримання об’єктів та зобов’язань щодо переходу на орендні 

відносини по земельних ділянках. 
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ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк - 

секретар  ради 

Наголосив, що розгляд проекту рішення, який доповідає 

заступник міського голови відбувається в опрацьованій 

(редагованій) редакції автором (ініціатором) проекту із 

врахуванням зауважень, рекомендацій і висновків постійних 

депутатських комісій, погоджувальної ради, юридичного відділу 

– відповідно до Службової записки заступника міського голови 

В.Чуйка від 28.12.2021 

ВИСТУПИЛА: 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

Задала питання щодо: 

- Гарантійних листів, Протоколів – що буде юридичним 

документом в разі невиконання зобов’язань АТ «ДТЕК 

Західенерго», в т.ч. не переходу компанією на орендні відносини 

земельних ділянок та ризиків відносно поступлень коштів - 

сплату за оренду землі для утримання об’єктів, які приймають у 

комунальну власність; 

- В разі не переходу АТ «ДТЕК Західенерго» у 2022 році на 

орендні відносини, тоді за рахунок чого здійснювати утримання 

даних об’єктів. 

ВИСТУПИВ: 

В.Чуйко - 

заступник міського 

голови 

Надав відповідь щодо ризиків та перспектив розвитку і 

утримання об’єктів соціальної інфраструктури 

ВИСТУПИВ: 

В.Андрієшин - 

міський голова 

Прокоментував і доповнив окремі відповіді на питання. 

Відповідно до відсутності заперечень депутатів міської ради, 

надав слово представнику компанії АТ «ДТЕК Західенерго» 

ВИСТУПИВ: 

О.Воронкін - 

представник 

компанії АТ 

«ДТЕК 

Західенерго» 

Щодо перспектив і питань розвитку об’єктів соціальної 

інфраструктури, які пропонується прийняти у комунальну 

власність територіальної громади 

ВИСТУПИЛИ: 

Т.Сенчина - 

депутат міської 

ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення, задали питання та 

висловили пропозиції представнику АТ «ДТЕК Західенерго» 

О.Воронкіну, відносно: 

- співпраці міської ради і компанії АТ «ДТЕК Західенерго»,  

- про утримання охорони об’єктів соц. інфраструктури, 

- про приведення в належний стан і прибирання сміття в ПК 

«Прометей» 

Н.Василащук - 

депутат міської 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3645 за основу: 

«за» - 20 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 3645 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За зміни пропоновані комісією з питань комунальної власності, житлово - 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту (наведені вище) - до 

проекту рішення  № 3645: 

«за» - 19 

«проти» - 1 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти (підтримати) зміни комісії до проету рішення № 3645 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції депутата міської ради Б.Рибчука (наведені вище) - до проєкту рішення 

№: 3645 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти (підтримати) пропозиції депутата Б.Рибчука 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата міської ради Т.Сенчини (наведені вище) - до проєкту рішення 

№: 3645: 

«за» - 21 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти (підтримати) пропозиції депутата Т.Сенчини 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3645 (Рішення № 162/25-21) в цілому: 

«за» - 21 

«проти» - 1 

«утрим.» -1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 162/25-21 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 163. Відповіді на депутатські запити 

ДОПОВІВ: 

Р.Іванюк - секретар 

міської ради 

Про інформацію на депутатський запит Т.Сенчини від 

25.11.2021 – Щодо заходів з формування інвестиційного 

паспорту міської територіальної громади та інформації щодо 

причин припинення діяльності створеної радою АМЕР 

м.Бурштина (додається)  (інформація надана запитувачу) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття відповіді та зняття з контролю - депутатський запит Т.Сенчини – 

(процедурне рішення  - 1/3 голосів від загального складу ради): 

«за» - 22 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти (взяти до відома) відповідь та зняти з контролю депутатський запит 

 
СЛУХАЛИ: 164. Депутатські запити - відсутні 

 
СЛУХАЛИ: 165. Різне 

 

 

ВИСТУПИВ: 
Василь Андрієшин -

міський голова 

Оголосив двадцять п’яту Сесію міської ради 

восьмого скликання закритою 

 

 

Примітка: відеотрансляцію двадцять п’ятої Сесії міської ради восьмого скликання                  

розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради в розділі «Онлайн-сервіси». 
 

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 


