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Бурштинська міська рада 

ПРОТОКОЛ 

Друге пленарне засідання двадцять шостої  

Cесії міської ради восьмого скликання 

Від 04 лютого 2022 року                                                                                            м. Бурштин 

Початок: 09:00 год. 

Закінчення: 12:25 год. 

Всього обрано депутатів: 26 (двадцять шість) 

Присутні на сесії: 
- 21 (двадцять один) депутат міської ради (список додається) 

Відсутні на сесії: 

- міський голова Василь Андрієшин;  

- 5 (п’ять) депутатів міської ради: Ігор Дулик, Ігор Карвацький, Петро Савка,  

                                                        Тетяна Сенчина, Ігор Харів. 
 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк - секретар 

ради 

Оголосив про початок роботи другого пленарного засідання 

двадцять шостої Сесії міської ради восьмого скликання 

СЛУХАЛИ: 29. Проєкт № 3863 Про надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю 

ДОПОВІВ: 

І.Драгун - 

заступник міського 

голови 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 

Запропонував надати слово для співдоповіді керівнику 

громадської організації «Еко-Галич» Володимиру Бучку 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

При відсутності заперечень депутатського корпусу, запросив до 

слова для співдоповіді директора громадської організації «Еко-

Галич» Володимира Бучка 

ВИСТУПИВ: 

В.Бучко - директор 

громадської 

організації «Еко-

Галич» 

Який виступив з доповненнями до проекту рішення № 3863 «Про 

надання згоди на підписання Меморандуму про співпрацю» та 

продемонстрував презентацію щодо тематики збереження, 

відновлення рослинного і тваринного середовища на території 

урочища «Касова Гора» Бурштинської територіальної громади 

ВИСТУПИВ: 
В.Рик - депутат 

міської ради 

Задав питання співдоповідачу відносно суми коштів для 

обслуговування «Касової гори». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3863 (Рішення № 28/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 28/26-21 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3651 (Рішення № 29/26-22)   в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 29/26-21 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3659 (Рішення № 30/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 30/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3742  (Рішення № 31/26-22) в цілому 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 31/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3776  (Рішення № 32/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 32/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3787 (Рішення № 33/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 33/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3788 (Рішення № 34/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

   ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 34/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3789  (Рішення № 35/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 35/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

37. Проєкт № 3790 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (громадянин Калин І.П.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3790  (Рішення № 36/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 36/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3795 (Рішення № 37/26-22) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 37/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3796  (Рішення № 38/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 38/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3801 (Рішення № 39/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 39/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3807  (Рішення № 40/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 40/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3818 (Рішення № 41/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 41/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме: в назві рішення та в пункті 1 вилучити слово «міської» 
Протокол №20 від 20.01.2022  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3825 (Рішення № 42/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 42/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме: в назві рішення та в пункті 1 вилучити слово «міської» 
Протокол №20 від 20.01.2022 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3826 (Рішення № 43/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 43/26-22 в цілому (рішення додається)  

СЛУХАЛИ: 

45. Проєкт № 3844 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею  у приватну 

власність (громадянка Карасьова Г.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3844  (Рішення № 44/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 44/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця –

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3693 (Рішення № 45/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 45/26-22в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3694  (Рішення № 46/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 46/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

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 № 3828  (Рішення № 47/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 47/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3687 (Рішення № 48/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 48/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
50. Проєкт № 3697 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в м. Бурштин по вул.С.Бандери, 60 (Будинок Культури ім. Т.Шевченка) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій:  внести технічну правку в проект рішення, а 

саме: у пункті 1 виправити вулицю з Т.Шевченка на С.Бандери, 

60. Протокол №20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3697  (Рішення № 49/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 49/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні проекту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3698  (Рішення № 50/22-21) в цілому: 

«за» -20  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 50/22-21в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 3708 (Рішення № 51/26-22) в цілому: 

«за» - 19 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 51/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3750 (Рішення № 52/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 52/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3751  (Рішення № 53/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 53/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 
55. Проєкт № 3827 Про погодження надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів загальнодержавного значення Галицькому НПП на 2021 рік 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3827 (Рішення № 54/26-22) в цілому: 

«за» -20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 54/26-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

56. Проєкт № 3829 Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності в селі Коростовичі в урочищі Заперелісок Бурштинської міської 

територіальної громади 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3829  (Рішення № 55/26-22) в цілому: 

«за» -19  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 55/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: зміни в проект рішення: 

-Доповнити назву рішення словами: та укладання договорів 

оренди; 

-Доповнити мотивувальну частину: ЗУ «Про оренду землі»; 

-У пункті 2.17 змінити кадастровий номер: з 

2621284500:04:001:0306 на 2621284500:04:001:0446 

-Доповнити пунктами 4 та 5 відповідно: 

Міському голові Василю Андрієшину укласти договори оренди на 

земельні ділянки, вказані в пункті 2 даного рішення, терміном на 7 

(сім) років, з врахуванням коефіцієнту 12 % від нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

ТзОВ «Гудвеллі Україна» в 10 (десяти) денний термін після 

підписання договорів оренди на земельні ділянки, вказані у пункті 

2 даного рішення, зареєструвати речові права на них у 

встановленому законодавством порядку, про що повідомити 

земельно-екологічний відділ Бурштинської міської ради. 

-Впорядкувати нумерацію та змінити пункти 4 та 5 на пункти 6 та 

7 відповідно. Протокол №20 від 20.01.2022 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук – депутат 

міської ради 

Задав питання доповідачу - чим керувалася земельна комісія за 

прийняттям пропозицій (правок) до проєкту рішення 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів - депутат 

міської ради 

Надала пояснення щодо пропозицій (правок) до проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3830  за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 3830 за основу. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиції до проєкту рішення № 3830 

 «за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до проєкту рішення № 3830 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3830  (Рішення № 56/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 56/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

В.Мацьків – 

депутат міської 

ради 

Вніс пропозицію замінити визначення у проекті рішення – із: 

«для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на: «для 

комерції» 

ВИСТУПИЛИ: 

Р.Іванюк - секретар 

ради 
Взяли учать в обговоренні проекту рішення, висловили позиції 

щодо запропонованої зміни, а саме щодо некоректності заміни 

визначення цільового використання земельної ділянки  на не 

зовсім коректне формулювання в проекті рішення. 

Визначились, що зазначена пропозиція є некоректною. 

П.Ковальчук - 

депутат міської 

ради 

М.Федів - депутат 
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міської ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3831 в цілому: 

«за» - 13 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення не прийнято, оскільки не отримало необхідної більшості голосів від загального 

складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова - Проєкт № 3831 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк – 

секретар ради 

Запропонував поставити даний проєкт рішення на голосування за 

основу відповідно до ч.7 ст.44 Регламенту міської ради 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Мацьків – 

депутат міської 

ради 

Взяв учать в обговоренні, зокрема щодо підтримання своєї 

пропозиції 

ВИСТУПИВ: 

М.Михайлишин – 

начальник 

юридичного 

відділу 

Надала роз’яснення щодо проєкту рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3831 за основу: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 2 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3831 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозиція депутата В.Мацьківа  до проєкту рішення № 3831: 

«за» - 3 

«проти» - 0 

«утрим.» - 13 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Зміни за пропозицією В.Мацьківа не прийнято, оскільки не отримано необхідної більшості 

голосів від загального складу ради. Загальний склад ради: 26 депутатів та міський голова - 

Проєкт № 3831 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3831 (Рішення № 57/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення  № 57/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій:  внести технічну правку в проект рішення, а 

саме: з назви рішення вилучити слово «міської», а в пункті 1 Белей 

замінити на Белеєм та пропонує винести на розгляд сесії. 
Протокол № 20 від 20.01.2022 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Федів - депутат 

міської ради 

Взяли участь в обговоренні проекту рішення 
М.Михайлишин - 

начальник 

юридичного відділу 

Р.Іванюк - секретар 

ради 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3832 (Рішення № 58/26-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 58/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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, 49А 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИЛА: 
М.Федів - депутат 

міської ради 

Запропонувала відкласти проект рішення на доопрацювання 

(додаткового вивчення) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про відкладення проєкту рішення № 3834 на доопрацювання (додаткового вивчення) 

«за» - 14 

«проти» - 0 

«утрим.» - 1 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти проєкт рішення № 3834 на доопрацювання (додаткового вивчення) 

 

СЛУХАЛИ: 

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, 36В (громадянка Матіїшин Г.І.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник земел 

ьно-екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3835  (Рішення № 59/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 59/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3700  (Рішення № 60/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 60/26-22  в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3833 (Рішення № 61/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 61/26-22  в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3650 (Рішення № 62/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 62/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3652 (Рішення № 63/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 63/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3653  (Рішення № 64/26-22) в цілому: 

«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 64/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3655 (Рішення № 65/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 65/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3656 (Рішення № 66/26-22) в цілому: 

«за» -18  

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 66/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3657 (Рішення № 67/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 67/26-22  в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Повідомив, що надійшло повідомлення міського голови 

В.Андрієшина про наявність конфлікту інтересів - участі у 

обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення не буде 

брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3658 (Рішення № 68/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 68/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3664 (Рішення № 69/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 69/26-22  в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3667 (Рішення № 70/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 70/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3668  (Рішення № 71/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 71/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3669 (Рішення № 72/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 72/26-22  в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3673 (Рішення № 73/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 73/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3678 (Рішення № 74/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 74/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3679 (Рішення № 75/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 75/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме: в пункті 1.1. виправити площу з площею 0,2497 на 0,2487 га, 

та пропонує винести на розгляд сесії. Протокол №20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3680 (Рішення № 76/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 76/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3682 (Рішення № 77/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 77/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3684 (Рішення № 78/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 78/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3685 (Рішення № 79/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 79/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3686 (Рішення № 80/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 80/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3689 (Рішення № 81/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 81/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3691 (Рішення № 82/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 82/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3721 (Рішення № 83/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 83/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3722 (Рішення № 84/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 84/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3723 (Рішення № 85/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення № 85/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3724  (Рішення № 86/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 86/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3725  (Рішення № 87/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 87/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3726  (Рішення № 88/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 88/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3727  (Рішення № 89/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Прийняти рішення № 89/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3728 (Рішення № 90/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 90/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3729 (Рішення № 91/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 91/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3730  (Рішення № 92/62-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 92/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3731  (Рішення № 93/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 93/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 
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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 № 3733  (Рішення № 94/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 94/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3735 (Рішення № 95/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 95/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3736  (Рішення № 96/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 96/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3741 (Рішення № 97/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 97/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3743  (Рішення № 98/26-2) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 98/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3744 (Рішення № 99/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 99/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3745  (Рішення № 100/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 100/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3746 (Рішення № 101/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 101/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3747  (Рішення № 102/26-22) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 102/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3749  (Рішення № 103/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 103/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Повідомив, що надійшло повідомлення міського голови 

В.Андрієшина про наявність конфлікту інтересів - участі у 

обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення не буде 

брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3752 (Рішення № 104/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 104/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3753  (Рішення № 105/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 105/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3754  (Рішення № 106/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 106/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3755 (Рішення № 107/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 107/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3756 (Рішення № 108/2-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 108/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3757 (Рішення № 109/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 109/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме доповнити пункти 1 та 1.1. словами «урочище Копані» 
Протокол №20 від 20.01.2022 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів - депутат 

міської ради 

Наголосила про необхідності врахування технічних правок до 

проектів рішень: №3758, 3759,3760,376,3762 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3758 (Рішення № 110/26-22) в цілому: 
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«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 110/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме доповнити пункти 1 та 1.1. словами «урочище Криминиця»  
Протокол №20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3759  (Рішення № 111/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 111/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме доповнити пункти 1 та 1.1. словами «урочище Гони» 
Протокол № 20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3760 (Рішення № 112/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 112/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме доповнити пункти 1 та 1.1. словами «урочище Глибоке» 
Протокол № 20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3761 (Рішення № 113/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 113/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме доповнити пункти 1 та 1.1. словами «урочище Глибоке» 
Протокол № 20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3762 (Рішення № 114/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 114/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3763 (Рішення № 115/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 115/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3764 (Рішення № 116/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 116/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ВИСТУПИВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3765 (Рішення № 117/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 117/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3766  (Рішення № 118/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 118/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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 
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(громадянин Стефанів М.Д.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3768  (Рішення № 119/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 119/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3769  (Рішення № 120/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 120/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3770  (Рішення № 121/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 121/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій  

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3771  (Рішення № 122/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 122/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3772  (Рішення № 123/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 123/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3775 (Рішення № 124/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 124/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3782 (Рішення № 125/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 125/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3783 (Рішення № 126/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 126/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3784  (Рішення № 127/26-22) в цілому: 
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«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 127/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3785 (Рішення № 128/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 128/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3791 (Рішення № 129/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 129/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3792 (Рішення № 130/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 130/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3797  (Рішення № 131/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 



28 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 131/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3798 (Рішення № 132/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 132/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3799  (Рішення № 133/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 133/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3804  (Рішення № 134/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 5 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 134/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: в назві рішення, в мотивувальній частині а 

також в пунктах 1 та 1.1 замінити прізвище Цюлюпа на Целюпа (у 

всіх відмінках); 

-пункти 1 та 1.1 доповнити словами «урочище Глибоке»  
Протокол №20 від 20.01.2022 

- зазначив прохання вважати зазначені правки технічними! 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3809 (Рішення №135 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 135/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3813 (Рішення №136 /26-22) в цілому: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 136/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3814  (Рішення №137 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 137/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.)  

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення та 

доповнити пункти 1 та 1.1 словами «урочище Глибоке» 
Протокол №20 від 20.01.2022 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №3815 (Рішення № 138/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №138 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3816 (Рішення №139 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення № 139/26-22 в цілому (рішення додається) 

 

СЛУХАЛИ: 

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.) 



30 
 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3817  (Рішення № 140/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 140 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій: внести технічну правку в проект рішення, а 

саме в пункті 1.1 доповнити кадастровий номер: 

2621287001:05:001:0001. Протокол № 20 від 20.01.2022 

- зазначив прохання вважати зазначені правки технічними! 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3819 (Рішення № 141/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 141/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3836 (Рішення № 142/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 142/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3837 (Рішення № 143/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №143 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3838  (Рішення № 144/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №144 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3850 (Рішення № 145 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 145/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3851 (Рішення № 146 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №146 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3852 (Рішення №147 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №147 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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відділу 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3853  (Рішення № 148/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №148 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3854 (Рішення № 149 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 149 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3855  (Рішення № 150 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №150 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Про прийняття проєкту рішення № 3856 (Рішення № 151/26-22) в цілому: 

«за» - 19 
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«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 151/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ВИСТУПИЛА: 

М.Федів – депутат 

міської ради 

Повідомила про наявність конфлікту інтересів і наголосила що 

участі у обговоренні і голосуванні за проектами рішень: № 3852, 

3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3839, 3840, 3841 не буде брати 

(повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3857 (Рішення № 152 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 152 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3654 (Рішення №153 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 153 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3660 (Рішення № 154/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 154/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3661  (Рішення №155 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 
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ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 155/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Хованець О.Б.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3662 (Рішення № 156 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 156/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3663 (Рішення №157 /26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 157/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3666  (Рішення №158 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 158/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій:   
- внести зміну в пункт 1 проекту рішення та замінити с.Дем’янів, 

урочище Біля хати на с. Новий Мартинів, вул. 1 Травня. Протокол 

№20 від 20.01.2022 

ВИСТУПИВ: 

Р.Іванюк – 

секретар ради 

Повідомив, що надійшло повідомлення міського голови 

В.Андрієшина про наявність конфлікту інтересів - участі у 

обговоренні і голосуванні за даним проектом рішення не буде 

брати (повідомлення додається) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3670 в цілому: 

«за» - 1 

«проти» - 1 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

ВИСТУПИВ: 
Б.Рибчук - депутат 

міської ради 

Взяв участь в обговоренні питання щодо необхідності 

проголосувати наведені вище зміни до проекту рішення 

ВИСТУПИВ: Р.Іванюк - секретар Наголосив про переголосування у зв’язку з технічними 
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міської ради несправностями програми голосування – ЕСПГ, а також підтримав 

необхідність проголосувати наведені вище зміни до проекту 

рішення 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3670 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3670 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни комісії до проєкту рішення № 3670: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти зміни до  проєкту рішення № 3670 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3670 (Рішення № 159/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 159/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №3671  (Рішення №160 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 160/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення №  (Рішення № 161/26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 161 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3675  (Рішення №162 /26-22) в цілому: 

«за» - 20 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 162/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3676  (Рішення № 163/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 163/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3677  (Рішення № 164 /26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 164/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3681 (Рішення № 165/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 165 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3683 (Рішення № 166/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 166/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3688  (Рішення № 167/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №167 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3690  (Рішення № 168/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 168/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3692 (Рішення № 169/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 169/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3714  (Рішення № 170 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 170/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3715  (Рішення № 171/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 171/26-22 в цілому (рішення додається) 



38 
 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3716  (Рішення № 172/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 172/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3717 (Рішення № 173/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 173/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3718 (Рішення № 174/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 174/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

177. Проєкт № 3719 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3719 (Рішення № 175/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 175/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

178. Проєкт № 3720 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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 
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екологічного 

відділу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3720  (Рішення № 76/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 176/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3732  (Рішення № 177/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №177 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3734 (Рішення № 178/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №178 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3748  (Рішення № 179/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 179/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3773 (Рішення № 180/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 180/26-22 в цілому (рішення додається) 
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СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3774  (Рішення № 181/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 181/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3777 (Рішення № 182/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 182/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3778 (Рішення № 183/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 183/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3779  (Рішення № 184/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 184/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3780 (Рішення № 185/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 185/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3781  (Рішення № 186/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 186 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3786 (Рішення № 187/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 187 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3793  (Рішення № 188/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 188/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3794  (Рішення № 189 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 189 /26-22 в цілому (рішення додається) 

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

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

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3800  (Рішення № 190/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 190/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3802  (Рішення № 191/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 191/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3803  (Рішення № 192/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 192/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3805  (Рішення № 193 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №193 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Про прийняття проєкту рішення № 3806 (Рішення № 194 /26-22) в цілому: 
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«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення №194 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3823  (Рішення № 195/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 195/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3839 (Рішення № 196 /26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 196/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3840 (Рішення №197 /26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 197 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3841  (Рішення № 198/26-22) в цілому: 

«за» - 16 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 198 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 
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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 № 3843 (Рішення № 199/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 199 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3665 (Рішення № 200 /26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 200/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3672 (Рішення №201 /26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 201/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3695  (Рішення № 202/26-22) в цілому: 

«за» - 17 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 202/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

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 № 3737  (Рішення № 203/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 203/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

206. Проєкт № 3738 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 Боднар З.М.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3738  (Рішення № 204/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 204 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3739  (Рішення № 205/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 205/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3740 (Рішення № 206/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 206/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3767 (Рішення № 207/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 
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«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 207/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3810 (Рішення № 208/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 208/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3811  (Рішення № 209/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 209 /26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3812 (Рішення № 210/26-22) в цілому: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 210/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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. 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця – 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій:  

- в пункті 1: 1,033 в умовних кадастрових гектарах 1,0334 га, 0,195 

умовних кадастрових гектарах 0,1951 га, 0,838 умовних 

кадастрових гектарах 0,8383 га. 

В пункті 1.1. 1,033 в умовних кадастрових гектарах в с.Дем’янів в 

тому числі (із виділення земельної ділянки площею 0,195 умовних 

кадастрових гектарах та із виділенням земельної ділянки площею 

0,838 умовних кадастрових гектарах із присвоєнням кадастрових  
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номерів 1,0334 га в тому числі із виділенням земельної ділянки 

площею 0,1951 га та із виділенням земельної ділянки площею 

0,8383 га. Протокол №20 від 20.01.2022 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3824 за основу: 

«за» - 19 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти проєкт рішення № 3824 за основу 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про зміни комісії до проєкту рішення №3824: 

«за» - 15 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Підтримати зміни до проєкту рішення № 3824 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3824  (Рішення № 211/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 211/26-22 в цілому (рішення додається) 

СЛУХАЛИ: 

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.) 

ДОПОВІВ: 

В.Копаниця - 

начальник 

земельно-

екологічного 

відділу 

Ознайомив з проєктом рішення та висновками постійних 

депутатських комісій 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Про прийняття проєкту рішення № 3842  (Рішення № 212/26-22) в цілому: 

«за» - 18 

«проти» - 0 

«утрим.» - 0 

(Результати поіменного голосування додаються) 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення № 212/26-22 в цілому (рішення додається) 

 

ВИСТУПИВ: 
Р.Іванюк - секретар 

міської ради 

Оголосив двадцять шосту Сесію Бурштинської 

міської ради восьмого скликання закритою 

 

Примітка: відеотрансляцію двадцять шостої Сесії міської ради восьмого скликання розміщено на 

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

 

 

 

Секретар ради                                                                                            Роман ІВАНЮК 


