
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Від 17 січня 2022                                      м.Бурштин                                        № 7 
 

Про скликання двадцять шостої 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 шосту сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання 28 

січня 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка - 
вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проєкт порядку денного 26-ї сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 

 

1. Проєкт № 3701 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 
2. Проєкт № 3702 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

3. Проєкт № 3703 Про направлення вільного залишку. 
4. Проєкт № 3704 Про перерахування залишку коштів спеціального фонду до 

загального фонду. 
5. Проєкт № 3647 Про затвердження  програми оптимізації процесів оподаткування та 

покращення сервісу обслуговування платників  у  Галицькій ДПІ Головного управління 

ДПС в Івано-Франківській області  на 2022-2024 роки. 
Доповідач: Ольга Петровська – начальник фінансового відділу. 

6. Проєкт № 3712 Про внесення змін та доповнень 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. 

Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки і промисловості. 
7. Проєкт № 3859 Про вступ у члени Місцевої Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Агенція розвитку об’єднаних територіальних громад Прикарпаття».  
Доповідач: Василь Андрієшин - міський голова. 
Співдоповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та 

стратегічного розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності.  
Співдоповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 

8. Проєкт № 3710 Про план роботи Бурштинської міської ради на 2022 рік. 
Доповідач: Роман Іванюк – секретар міської ради. 
9. Проєкт № 3821 Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2022-2030 роки. 
Доповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного 

розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 



10. Проєкт № 3860  Про затвердження Положення про Управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської  міської ради. 
Доповідач: Олег Скриник - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 

11. Проєкт № 3845 Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській 
територіальній громаді. 

12. Проєкт № 3846 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 
Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради 
матеріальних цінностей, придбаних в рамках реалізації проєктів Конкурсу міні-грантів 

«Громада своїми руками» у 2021 році. 
13. Проєкт № 3848 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 

Бурштинської міської територіальної громади в особі Бурштинської міської ради та на 
баланс Бурштинської міської ради об’єктів будівництва. 

14. Проєкт № 3849 Про погодження безоплатної передачі на баланс КП «Еко-Сервіс»  

основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, які перебувають на балансі КП 
«Житловик». 

15. Проєкт № 3861 Про внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна 
Бурштинської міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні.  

16. Проєкт № 3862 Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 
Доповідач: Ірина Герт -  начальник відділу ЖКГ і обліку комунального майна. 

Співдоповідач:Ігор Навроцький – енергоменеджер відділу ЖКГ і обліку 
комунального майна до проекту №3862 

17. Проєкт № 3808 Про затвердження спроможної  мережі надання первинної медичної 

допомоги  комунального некомерційого підприємства «Бурштинський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 
області. 

Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр  
первинної медико-санітарної допомоги».                                             

18. Проєкт № 3696 Про Програму підтримки книговидання місцевих авторів  на 2022-
2024 рр. 

19. Проєкт № 3711 Про  комплексну Програму розвитку галузі культури Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022-2024 рр.  
20. Проєкт № 3858 Про найменування і затвердження структури та граничної 

чисельності  закладів культури Бурштинської міської ради на 2022 р. 
Доповідач: Юліана Степась – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків. 

21. Проєкт № 3706 Про затвердження містобудівної документації «Внесення змін до 
Генерального плану суміщеного з Детальним планом території для будівництва торгових 

приміщень(магазину) з СТО по вулиці Львівська №4-Б, №4-В, село Задністрянське, Івано-
Франківської області». 

Доповідач: Тетяна Білоока – завідувач сектору містобудування та архітектури. 

22. Проєкт № 3707 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на 
2022-2026 роки Бурштинської  міської територіальної громади від 25 листопада 2021 року 

№ 05/22-21. 
Доповідач: Світлана Коцур- начальник відділу соціального захисту населення. 
23. Проєкт № 3713 Про затвердження Положення про cлужбу у справах дітей 

Бурштинської міської ради у новій редакції. 
 Доповідач: Світлана Козар - начальник служби у справах дітей. 

24. Проєкт № 3709 Про затвердження Програми підтримки сім΄ї Бурштинської міської 
територіальної громади на 2022-2025 роки. 

25. Проєкт № 3822 Про створення комунального підприємства «Спортивний клуб 

«Бурштин» Бурштинської міської ради». 
Доповідач: Марія Козар – начальник відділу сім'ї, молоді і спорту. 

 



26. Проєкт № 3649 Про затвердження Програми проведення заходів формування 

підрозділу та штабу району територіальної оборони № 1 на 2022 рік. 
Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів, оборонної та мобілізаційної роботи. 

27. Проєкт № 3432 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: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
28. Проєкт № 3820 Про затвердження Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Бурштинської територіальної громади  на 2022-2025 роки. 
 Доповідач: Богдан Рибчук – депутат міської ради. 

29. Проєкт № 3847 Про Перелік природоохоронних заходівз місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік. 

 Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу.  

Земельні питання 

30. Проєкт №3651 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин Галяс С.О.) 

31. Проєкт №3659 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин  Ковальчук О.О.) 

32. Проєкт №3742 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин Вільгард П.М.) 

33. Проєкт №3776 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин  Клюба І.Ю.) 

34. Проєкт №3787 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин  Шафран З.М.) 
35. Проєкт №3788 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Чорненька Л.В.) 
36.  Проєкт №3789 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин Громко С.Я.) 

37. Проєкт №3790 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність 
(громадянин Калин І.П.) 

38. Проєкт №3795 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянка Чучман З.В. ) 

39. Проєкт №3796 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Чучман Я.В.) 
40. Проєкт №3801 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Николин О.Б.) 
41. Проєкт №3807 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянка Пітоня Л.М.) 

42. Проєкт №3818 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 
власність (громадянин  Кравець І.В.) 

43. Проєкт №3825 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 



власність в селі Юнашків Бурштинської міської територіальної громади (громадянин Кліщ 

Сергій Степанович) 
44.  Проєкт №3826 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність в селі Юнашків Бурштинської міської територіальної громади (громадянин Кліщ 
Микола Миколайович) 

45.  Проєкт №3844 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну власність 
(громадянка Карасьова Г.М. 

46. Проєкт №3693 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Сарники по 

вул.Незалежності,1 з укладанням договору оренди землі  (ПУКІВСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ 
ТОРГОВЕ  ОБ’ЄДНАННЯ) 

47. Проєкт №3694 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Юнашків по вул.Кліща І, 9 
а з укладанням договору оренди землі (ПУКІВСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ТОРГОВЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ) 
48. Проєкт №3828 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

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

подальшим вилученням, відчуженням для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності та наданням їх у постійне користування державному підприємству 

«Національна енергетична компанія «Укренерго» із зміною цільового призначення для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної 
енергії (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани 

та 330 кВ Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська №2 
49. Проєкт №3687 Про надання дозволу ТзОВ «МІО-БУД» на складання проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування виробничих 

приміщень в с.Дем’янів по вул.Львівська,69 
50. Проєкт №3697 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в м. Бурштин по вул.С.Бандери,60 (Будинок Культури ім. Т. Шевченка) 
51.  Проєкт №3698 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для обслуговування торгового павільйону в м. Бурштин по вул. Шухевича 
(приватний підприємець Демків В.Б.) 

52. Проєкт № 3708 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки комунальної власності площею 3,8167 га за межами населеного 
пункту с.Різдвяни 

53. Проєкт №3750 Про надання попереднього погодження громадянину Агаджанову 
Артуру Аркадійовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

для обслуговування нежитлової будівлі магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4б 
54. Проєкт №3751 Про надання попереднього погодження громадянину Агаджанову 

Артуру Аркадійовичу  на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

для обслуговування нежитлової будівлі магазину в с. Задністрянське вул.Львівська,4в  
55. Проєкт №3827 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік 
56. Проєкт №3829 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в селі Коростовичі в урочищі Заперелісок Бурштинської міської територіальної 

громади 
57. Проєкт №3830 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами населеного 
пункту села Куропатники, за межами населеного пункту села Коростовичі Бурштинської 
міської ради Івано-Франківської області 

58. Проєкт №3831 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, яка пропонується для продажу на земельних торгах (аукціонах) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин  



59. Проєкт №3832 Про припинення договору оренди земельної ділянки з громадянином 

Белей Степаном Михайловичем в селі Дем’янів по вул. Калуська, б/н Бурштинської міської 
територіальної громади 

60. Проєкт №3834 Про надання попереднього погодження громадській організації 

«Братство Демократичної Української Молоді» на продаж земельної ділянки не 
сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А 

61. Проєкт №3835 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення в с. Новий 
Мартинів по вул.Шевченка,36 В (громадянка Матіїшин Г.І.) 

62. Проєкт №3700 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадянка Бояновська А. Я.) 
63. Проєкт №3833 Про поставлення на чергу для одержання земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

(присадибна ділянка) (громадянка Савчак В. Л.) 
64. Проєкт №3650 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 Сірко 
М.І.) 

65. Проєкт №3652 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 Галяс С.О.) 

66. Проєкт №3653 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 
Николин О.С.) 

67. Проєкт №3655 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 
Квакало М.І.) 

68. Проєкт №3656 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 

Квакало М.І.) 
69.  Проєкт №3657 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 
Квакало М.І.) 

70. Проєкт №3658 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  Андрієшин Р.М.) 
71. Проєкт №3664 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 
Дашевич М.М.) 

72. Проєкт №3667 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 Федоляк Р.О.) 

73. Проєкт №3668 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 Федоляк Р.О.)  



74. Проєкт №3669 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 Федоляк Р.О.) 

75. Проєкт №3673 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 Курдидик А.С.) 

76. Проєкт №3678 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 Кузів 

С.В.) 
77. Проєкт №3679 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 
(громадянці   Пипчак В.В.) 

78. Проєкт №3680 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 Кузів С.В.) 
79. Проєкт №3682 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 Процак М.Б.) 

80. Проєкт №3684 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 Мадій 

Н.П.) 
81. Проєкт №3685 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 Мадій 
Н.П.) 

82. Проєкт №3686 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 Мадій Н.П.) 

83. Проєкт №3689 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  Щур Т.Р.) 

84. Проєкт №3691 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 

(громадянці   Пипчак В.В.) 
85. Проєкт №3721 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 Любченко Г.О.) 

86. Проєкт №3722 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 
Шпирналь Б.П.) 

87. Проєкт №3723 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 Шпирналь Б.П.) 



88. Проєкт №3724 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 
Шпирналь Б.П.) 

89. Проєкт №3725 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 
Шпирналь Б.П.) 

90. Проєкт №3726 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 

Шпирналь Б.П.) 
91.  Проєкт №3727 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 Шпирналь Б.П.) 

92. Проєкт №3728 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  Ожгевич Л.Й.) 
93. Проєкт №3729 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 
Ожгевич Л.Й.) 

94. Проєкт №3730 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 

Ожгевич Л.Й.) 
95. Проєкт №3731 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 
Ожгевич Л.Й.) 

96. Проєкт №3733 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 Лашків М.С.) 

97. Проєкт №3735 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 Сірко 

М.І.) 
98. Проєкт №3736 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 Сірко 
М.І.) 

99. Проєкт №3741 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 спільно-сумісну власність (громадяни Стецик 
М.В.,Войціцька М.Є.,Войціцька М.С.) 

100.  Проєкт №3743 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 Мазур 

Л.І.) 
101. Проєкт №3744 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 (громадянина 

Любінець І.С.) 
102.  Проєкт №3745 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 Олексів Г.В.) 

103. Проєкт №3746 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 Сегінович Н.О .) 
104. Проєкт №3747 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 спільно-сумісну власність (громадяни Назар Г.М.,Назар 

І.З.,Ліуш Н.З.) 
105. Проєкт №3749 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  Коцур 
С.Б.) 

106. Проєкт №3752 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 Андрієшин Я.М.) 

107. Проєкт №3753 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 
Іваськів С.О) 

108. Проєкт №3754 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 Угрин Л.І.) 

109. Проєкт №3755 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 Угрин 

Л.І.) 
110. Проєкт №3756 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 Угрин 
Л.І.) 

111. Проєкт №3757 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 Угрин 

Л.І.) 
112.  Проєкт №3758 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 
(громадянці Баран М.О.) 

113. Проєкт №3759 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 
(громадянці Баран М.О.) 

114. Проєкт №3760 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 

(громадянці Баран М.О.) 



115. Проєкт №3761 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 
(громадянину  Курдидик.А.С.) 

116. Проєкт №3762 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 
(громадянці  Варик О.О) 

117. Проєкт №3763 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 

(громадянці  Іванків Я.О.) 
118. Проєкт №3764 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  
Василишин М.І.) 

119.  Проєкт №3765 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  

Василишин М.І.) 
120. Проєкт №3766 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  
Василишин М.І.) 

121. Проєкт №3768 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 

Стефанів М.Д.) 
122. Проєкт №3769 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 
Стефанів М.Д.) 

123. Проєкт №3770 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 
Стефанів М.Д.) 

124. Проєкт №3771 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 

Стефанів М.Д.) 
125. Проєкт №3772 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 
Стефанів М.Д.) 

126. Проєкт №3775 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 Шпирналь Л.Ф.) 
127. Проєкт №3782 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 Веренька М.І.) 

128.  Проєкт №3783 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 
Веренька М.І.) 



129. Проєкт №3784 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 
Веренька М.І.) 

130. Проєкт №3785 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 Ричак 
О.В.) 

131. Проєкт № 3791 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 

Пипчак В.В.) 
132. Проєкт №3792 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 
Пипчак В.В.) 

133. Проєкт №3797 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.) 
134. Проєкт №3798 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 Цимбаліста-Галич 

Н.Р.) 
135. Проєкт №3799 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 Курляк З.Б.) 

136. Проєкт №3804 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 

Шпирналь Л.Ф.) 
137. Проєкт №3809 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 
(громадянину   Цюлюпі М.М.) 

138. Проєкт №3813 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 Тихий М.М.) 

139. Проєкт №3814 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 Тихий 

М.М.) 
140. Проєкт №3815 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 
(громадянці Паук М.О.)      

141. Проєкт №3816 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 Загарук О.І.) 
142. Проєкт №3817 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 Загарук О.І.) 
143. Проєкт №3819 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 Андрусишин  Б.Р.) 

144. Проєкт №3836 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 Харів 

О.Я.) 
145. Проєкт №3837 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 Кропельницький М.І.) 

146. Проєкт №3838 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 Кропельницький М.І.) 

147. Проєкт №3850 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 

(громадянину Кропельницький М.І.) 
148. Проєкт №3851 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 
(громадянину Кропельницький М.І.) 

149. Проєкт №3852 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 Рега І.Б.) 
150. Проєкт №3853 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    Рега 
І.Б.) 

151. Проєкт №3854 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    Рега 

І.Б.) 
152. Проєкт №3855 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   Рега 
І.Б.) 

153. Проєкт №3856 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   Рега 
І.Б.) 

154. Проєкт №3857 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  Рега 

І.Б.) 
155. Проєкт №3654 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Васій В.С.) 
156. Проєкт №3660 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Воян О.О.) 



157. Проєкт №3661 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Серновський В.Р.) 

158. Проєкт №3662 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Серновський В.Р.) 

159. Проєкт №3663 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Хованець О.Б.) 

160. Проєкт №3666 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Озарків О.Г.) 
161. Проєкт №3670 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Андрієшин Р.М) 
162.  Проєкт №3671 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Чорна Г.П.) 

163. Проєкт №3674 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 

164. Проєкт №3675 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Царенко М.М) 

165. Проєкт №3676 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 

166. Проєкт №3677 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Чернецька О.Я.) 
167. Проєкт №3681 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з передачею у власність (громадянин 
Угрин М.Д.) 

168. Проєкт №3683 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Рогуш М.В.) 

169. Проєкт №3688 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Шмігель М.М.) 
170. Проєкт №3690 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Мельник М.М.) 
171. Проєкт №3692 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Джогола В.Р.)  

172. Проєкт №3714 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 

173. Проєкт №3715 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б.) 

174.  Проєкт №3716 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 



175. Проєкт №3717 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Федуняк І.Б. ) 

176. Проєкт №3718 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 

177. Проєкт №3719 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 

178.  Проєкт №3720 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Царенко М.М.) 
179. Проєкт №3732 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Вітрак О.Б.) 
180. Проєкт №3734 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Галич О.І.) 

181. Проєкт №3748 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Кліщ І.О.) 

182. Проєкт №3773 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 

183. Проєкт №3774 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Синишин М.А.) 

184. Проєкт №3777 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 
185. Проєкт №3778 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 
186.  Проєкт №3779 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Бардашевська Г.М.) 

187. Проєкт №3780 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 

188.  Проєкт №3781 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Кліщ М.С.) 

189.  Проєкт №3786 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність (громадянка  

Цюрко Г.Д.) 
190. Проєкт №3793 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Іванків Р.І.) 
191. Проєкт №3794 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Фенін Л.І.) 

192. Проєкт №3800 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Базилюк М.Б.) 



193.  Проєкт №3802 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянин Бартків Й.І.) 

194. Проєкт №3803 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Дяків Т.В.) 

195. Проєкт №3805 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка  Мустафіна С.В.) 

196.  Проєкт №3806 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Мустафіна С.В.) 
197. Проєкт №3823 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Николин І.М.) 
198. Проєкт №3839 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

199. Проєкт №3840 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

200. Проєкт №3841 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Стахів М.Б.) 

201. Проєкт №3843 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 
передачею у власність (громадянка Бойсин С.М.) 

202. Проєкт №3665 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 Базилюк М.П. ) 

203. Проєкт №3672 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельну частку (пай)згідноСвідоцтва про право на спадщину за заповітом 

(громадянка Мусякевич З.Б.) 
204. Проєкт №3695 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для обслуговування торгового магазину в с.Юнашків по вул.Кліща,1 
(громадянка Костів Н.М. ) 

205. Проєкт №3737 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 Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Антонів М.І.) 
206. Проєкт №3738 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 Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Антонів М.І.) 

207. Проєкт №3739 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення особистого селянського господарства  з передачею у  власність 
(громадянка Антошків А.Д.) 

208. Проєкт №3740 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 Антошків А.Д.) 



209. Проєкт №3767 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва індивідуального гаража з передачею у власність (громадянин 
Вільчик І.В.)  

210. Проєкт №3810 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 Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (громадянину Ткачу 
О.А.) 

211. Проєкт №3811 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 Свідоцтва про право на спадщину за заповітом згідно рішення суду 
громадянці (Семенчевій Г.Д.) 

212.  Проєкт №3812 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 Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянці  Вітрак  Н.С.) 

213. Проєкт №3824 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 Свідоцтва про право на спадщину за заповітом згідно рішення суду 
громадянці Кіценюк С.С. 

214. Проєкт №3842 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 Свідоцтва про право на спадщину за заповітом (гром. Бердей О.І.) 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
215. Відповіді на депутатські запити. 

216. Депутатські запити. 
217. Різне. 
2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести двадцять шосту 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Василь АНДРІЄШИН 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
    Підготував:  

 
    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 
 

 
 

    Погодив: 
 
    Юридичний відділ:                                                   


