
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 15 лютого 2022                                      м.Бурштин                                        №  47 

 

Про скликання двадцять восьмої сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання 
 

 

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

місцеве самоврядування в Україні»: 
 

1. Скликати двадцять восьму сесію Бурштинської міської ради восьмого скликання 25 

лютого 2022 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім.Тараса Шевченка - 

вул.Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 
 

Проєкт порядку денного 28-ї сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 3917 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

2. Проєкт № 4022 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

 Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 
 

3. Проєкт № 4059 Про затвердження фінансового плану зі змінами № 4 підприємства на 

2021 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано - Франківської 

області.  

4. Проєкт № 4058 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за 2021 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 

 Доповідач: Володимир Василик - директор КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня». 
 

5. Проєкт № 4069 Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного 

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

затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20 за 2021 рік. 

6. Проєкт № 4070 Про створення Робочої групи щодо співпраці Івано-Франківської ОДА, 

Бурштинської міської ради та бізнесу з питань трансформації профільних міст. 

7. Проєкт № 4076 Про внесення змін до Положення про Управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради, затвердженого рішенням міської 

ради від 28.01.2022 № 10/26-22. 

 Доповідач: Марія Назар - начальник відділу економіки та промисловості. 
 

8. Проєкт № 3918 Інформація про стан виконання Програми Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2019-2021роки» в 2021 році. 



9. Проєкт № 3919 Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2021 рік. 

 Доповідач: Іван Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради». 
 

10. Проєкт № 3961 Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Бурштинська міська федерація футболу» на 2022 рік. 

11. Проєкт № 3962  Про затвердження програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2022 рік. 

 Доповідач: Марія Козар - начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. 
 

12. Проєкт № 4060 Про внесення змін  до контракту з директором комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області 

 Доповідач: Володимир Чуйко - заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 
 

13. Проєкт № 4074 Про припинення діяльності медичних пунктів тимчасового базування 

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 Доповідач: Оксана Савчин - головний лікар КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги». 

 Співдоповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального господарства 

і обліку комунального майна. 
 

14. Проєкт № 4075 Про передачу будівель на правах оперативного управління КНП 

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 Доповідач: Ірина Герт - начальник відділу житлово - комунального господарства і 

обліку комунального майна. 
 

15. Проєкт № 4071 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо об’єднання 

зусиль заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в 

Конституції України Євроатлантичного вибору Української держави і відновлення 

територіальної цілісності України. 

 Доповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради. 
 

16. Проєкт № 4072 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, щодо недопущення блокування вільного 

волевиявлення виборців на майбутніх парламентських виборах. 

 Доповідач: Мар’яна Федів - депутат міської ради. 

 Співдоповідач: Олег Кобель - депутат міської ради. 
 

17. Проєкт № 4073 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної 

безпеки і оборони України щодо потреб організації територіальної оборони і 

консолідації всіх державницьких сил до припинення політичних воєн на знищення. 

 Доповідач: Марія Козар - депутат міської ради. 

 Співдоповідач: Ростислав Бардашевський - депутат міської ради. 
 

18. Проєкт № 4061 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді 

на 2022 рік. 

 Доповідач: Володимир Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу. 
 

Земельні питання 
19. Проєкт № 3872 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Мовчан Б.М.). 

20. Проєкт № 3873 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Гнатів О.О.). 



21. Проєкт № 3875  Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Ліуш Н.З.). 

22. Проєкт № 3876 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Назар І.З.). 

23. Проєкт № 3882 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Назар Г.М.). 

24. Проєкт № 3883 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Задний В. С.). 

25. Проєкт № 3884 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Мельничук О.Т.). 

26. Проєкт № 3890 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Іваськів В.М.). 

27. Проєкт № 3923 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Паук М.М.). 

28. Проєкт № 3925 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Николайко М.П.). 

29. Проєкт № 3932 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Борсук Л.Є.). 

30. Проєкт № 3937 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Яциків М.В.). 

31. Проєкт № 3942 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Токаєва В.О.). 

32. Проєкт № 3943 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Щепанський І.М.). 

33. Проєкт № 3944 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Юськів Н.І.). 

34. Проєт № 3966 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Копцюх М.В.). 

35. Проєкт № 3971 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Рубашна Н.М.). 

36. Проєкт № 3974 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Кліщ Р.І.). 

37. Проєкт № 3975 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Бердей О.І.). 

38. Проєкт № 3976 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Бердей М.С.). 



39. Проєкт № 3978 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Зорій З.М.). 

40. Проєкт № 3990 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Атаманюк Г.С.). 

41. Проєкт № 3991 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Боднар В.І.). 

42. Проєкт № 3992 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Олексів І.О.). 

43. Проєкт № 3995 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Грибик М.Я.). 

44. Проєкт № 4018 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність(громадянин Вільчик І.В.). 

45. Проєкт № 4031 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадян Мартинів В.О.). 

46. Проєкт № 4033 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Боднар З.М.). 

47. Проєкт № 4035 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Олексів О.І.). 

48. Проєкт № 4038 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність(громадянка Романів Л.М.). 

49. Проєкт № 4039 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Олексів Г.В.). 

50. Проєкт№ 4045 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянин Афанасьєв В.Д.). 

51. Проєкт № 3967 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у приватну власність 

(громадянин Процак М.І.). 

52. Проєкт № 3834 Про надання попереднього погодження громадській організації 

«Братство Демократичної Української Молоді» на продаж земельної ділянки не 

сільськогосподарського призначення в м. Бурштин по вул.Міцкевича,49 А. 

53. Проєкт № 3864 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 Ричак О.В.). 

54. Проєкт № 3865 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 

Сегінович В.В.). 

55. Проєкт № 3866 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 Очкур Г.Й.). 



56. Проєкт № 3867 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 Очкур Г.Й). 

57. Проєкт № 3868 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 (громадянка    Івахів 

Г.М.). 

58. Проєкт № 3869 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.М.). 

59. Проєкт № 3870  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність  (громадянка Олексів М.М.). 

60. Проєкт № 3871 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Олексів М.М.). 

61. Проєкт № 3874 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 

Сулимовський Б.С.). 

62. Проєкт № 3877 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 

Шкудор О.П.). 

63. Проєкт № 3878 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 Шкудор О.П.). 

64. Проєкт № 3879 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 

Шкудор О.П.). 

65. Проєкт № 3880 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 

Шкудор О.П.). 

66. Проєкт № 3881 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            (Федоришин 

О.М.). 

67. Проєкт № 3885 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 

Янків Д.І.). 

68. Проєкт № 3886 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 

Янків Д.І.). 

69. Проєкт № 3887 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 

Янків Д.І.). 



70. Проєкт № 3888 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 

Янків Д.І.). 

71. Проєкт № 3889 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 

Янків Д.І.). 

72. Проєкт № 3891 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 

Любінець Г.М.). 

73. Проєкт № 3892 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 Любінець З.П.). 

74. Проєкт № 3893 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Корда Г.М.). 

75. Проєкт № 3894 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  

Медвідь І.Л.). 

76. Проєкт № 3895 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  

Медвідь І.Л.). 

77. Проєкт № 3896 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність із земель запасу (громадянин Партика З.М.). 

78. Проєкт № 3897 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Сернецький М.С.). 

79. Проєкт № 3898 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з  

передачею у власність (громадянин Сернецький М.С.). 

80. Проєкт № 3899 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 

Василик Г.М.). 

81. Проєкт № 3900 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Іванців О.М.). 

82. Проєкт № 3901 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Іванців О.М.). 

83. Проєкт № 3902 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Дарміць І.Р.). 

84. Проєкт № 3903 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Дарміць С.В.). 

85. Проєкт № 3904 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.). 



86. Проєкт № 3905 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Федорів О.М.). 

87. Проєкт № 3906 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Блискун А.І.). 

88. Проєкт № 3907 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Блискун Р.І.). 

89. Проєкт № 3908 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Трач В.М.). 

90. Проєкт № 3909 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Масловський В.С.). 

91. Проєкт № 3910 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин  Бартків В.Б). 

92. Проєкт № 3911 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Стецюк С.Г.). 

93. Проєкт № 3912 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Козлова Т.Й.). 

94. Проєкт № 3913 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Козлов А.В.). 

95. Проєкт № 3914 Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для 

продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в с.Коростовичі 

(за межами населеного пункту). 

96. Проєкт № 3915 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 Шекета Л.Б.). 

97. Проєкт № 3916 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 

Шекета Л.Б.). 

98. Проєкт № 3920 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  сільськогосподарського 

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Кравець 

.В.В.). 

99. Проєкт № 3921 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Кравець 

.В.В.). 

100. Проєкт № 3922 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 (громадянка  Архитко 

Л.С.). 

101. Проєкт № 3924 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність громадянка Робур М.Ф.). 

102. Проєкт № 3926 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 

Николайко І.Л.). 

103. Проєкт № 3927 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 Фариняк Л.Я.). 

104. Проєкт № 3928 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 Василишин М.І.). 

105. Проєкт № 3929 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 Бойда Г.Д.). 

106. Проєкт № 3930 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.). 

107. Проєкт № 3931 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 Максимів М.Й.). 

108. Проєкт № 3933 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 Борсук Л.Є.). 

109. Проєкт № 3934 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 Білоус О.Я.). 

110. Проєкт № 3935 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 Герасимів Л.О.). 

111. Проєкт № 3936 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 

Непорадна М.О.). 

112. Проєкт № 3938 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 Дільна С.М.). 

113. Проєкт № 3939 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 

Максимів А.А.). 

114. Проєкт № 3940 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 Василик З.М.). 

115. Проєкт № 3941 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 Токаєв Р.П.). 

116. Проєкт № 3945 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 

Курляк Н.М.). 

117. Проєкт № 3946 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 

Курляк Н.М.). 

118. Проєкт № 3947 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 

Курляк Н.М.). 

119. Проєкт № 3948 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 Легін А.В.). 

120. Проєкт № 3949 Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

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

товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну власність 

(громадянин Легін А.В.). 

121. Проєкт № 3950 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 Урицька І.Б.). 

122. Проєкт № 3951 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 Урицька І.Б.). 

123. Проєкт № 3952 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 Ватраль Г.О.).  

124. Проєкт № 3953 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 Ткачук Р.М.). 

125. Проєкт № 3954 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  Погребняк Є.В.). 

126. Проєкт № 3955 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  Погребняк Є.В.). 

127. Проєкт № 3956 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  Мартинів П.М.). 

128. Проєкт № 3957 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 Гетьман Р.П.). 

129. Проєкт № 3958 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 Стифунко В.В.). 

130. Проєкт № 3959 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

садівництва з передачею у приватну власність (громадянка  Хантімірова Н.Р.). 

131. Проєкт № 3960 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                 (громадянка 

Угрин Г.І.). 

132. Проєкт № 3963 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 Баран Й.Я.). 

133. Проєкт № 3964 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 Баран Й.Я.). 

134. Проєкт № 3965 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 Товкач І.О.). 

135. Проєкт № 3968 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 

Данилів Л.М.). 

136. Проєкт № 3969 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва таобслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Пастух О.Ю.). 

137. Проєкт № 3970 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 Стовбан Г.В.). 

138. Проєкт № 3972 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 

Курдидик Г.Л.). 

139. Проєкт № 3973 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 

Курдидик Г.Л.). 

140. Проєкт № 3977 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 

Данилів Л.М.). 

141. Проєкт № 3979 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянка Валовіна К.І.). 

142. Проєкт № 3980 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянин Партика З.М.). 

143. Проєкт № 3981 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража з передачею у  

власність (громадянин Ухман В.Я.). 



144. Проєкт № 3982 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Смолій С.А.). 

145. Проєкт № 3983 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Кізима С.Д.). 

146. Проєкт № 3984 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 

(громадянка Бесага О.П.). 

147. Проєкт № 3985 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку  (пай)  для веденнятоварного  сільськогосподарського  

виробництва  право на спадщину за заповітом (громадянка Кліщ М.Б.). 

148. Проєкт № 3986 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Кравець 

І.В.). 

149. Проєкт № 3987 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) на земельну частку (пай) 1/2 для ведення товарного  сільськогосподарського  

виробництва згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянин Кравець 

І.В.). 

150. Проєкт № 3988 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 Задвірна А.М.). 

151. Проєкт № 3989 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 Атаманюк Г.С.). 

152. Проєкт № 3993 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 

Федоришин О.М.). 

153. Проєкт № 3994 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) доведення 

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Зарічна С.Й.). 

154. Проєкт № 3996 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 

Семенюк Я.В.). 

155. Проєкт № 3997 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 

Сегінович В.В.). 

156. Проєкт № 3998 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 К.М.). 

157. Проєкт № 3999 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 

Торган Г.Й.). 



158. Проєкт № 4000 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 

Торган Г.Й.). 

159. Проєкт № 4001 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 

Торган Г.Й.). 

160. Проєкт № 4002 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 Школяр О.В.). 

161. Проєкт № 4003 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 

Школяр О.В.). 

162. Проєкт № 4004 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (громадянка Цюняк О.В.). 

163. Проєкт № 4005 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (громадянка Лижичка Я.Я.). 

164. Проєкт № 4006 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування доріг, проїздів, 

будівель та споруд загального користування за межами села Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади. 

165. Проєкт № 4007 Про надання дозволу Садівницькому товариству «Енергетик» на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для обслуговування доріг, проїздів, 

будівель та споруд загального користування за межами села Бовшів Бурштинської 

міської територіальної громади. 

166. Проєкт № 4008 Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для 

продажу права оренди на них наземельних торгах у формі аукціону земельної ділянки 

в с. Різдвяни (за межами населеного пункту) площею 7,7110 га кадастровий номер 

2621286600:03:001:1156. 

167. Проєкт № 4009 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Глушко Н.В.). 

168. Проєкт № 4010 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Ковалишин В.А.). 

169. Проєкт № 4011  Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Косюг Г.Г.). 

170. Проєкт № 4012 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Косюг Х.Я.). 

171. Проєкт № 4013 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Косюг Г.М.). 

172. Проєкт № 4014 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 



173. Проєкт № 4015 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 

174. Проєкт № 4016 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Стехна В.М.). 

175. Проєкт № 4017 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянин Масловський Ю.В.). 

176. Проєкт № 4019 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

місцевості) для обслуговування нежитлової будівлі (складу) з послідуючим укладанням 

договору оренди (громадяни Кузів Я.М., Кузів О.Я.). 

177. Проєкт № 4020 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  Бесага Я.В.). 

178. Проєкт № 4021 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Чопей Р.І.). 

179. Проєкт № 4023 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Антоник Г.А.). 

180. Проєкт № 4024 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Антоник Г.А.). 

181. Проєкт № 4025 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 Дорошенко О.І.). 

182. Проєкт № 4026 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 

Дорошенко О.І.). 

183. Проєкт № 4027 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 

Фіголь С.Є.). 

184. Проєкт № 4028 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 

Юрчишин О.М.). 

185. Проєкт № 4029 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Бартків Р.С.). 

186. Проєкт № 4030 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 Кличева М.М.). 

187. Проєкт № 4032 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 

Юрчишин О.М.). 

188. Проєкт № 4034 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 

Федоришин О.М.). 

189. Проєкт № 4036 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 (громадянин 

Антошків І.П. ). 

190. Проєкт № 4037 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 

Дорошенко О.І.). 

191. Проєкт № 4040 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування індивідуального гаража з передачею у приватну 

власність (громадянин Стехна М.П.). 

192. Проєкт № 4041 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 Гнатюк М.М.). 

193. Проєкт № 4042 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 

Мазур В.В.). 

194. Проєкт № 4043 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянськогогосподарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Непорадна М.О.). 

195. Проєкт № 4044 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 

Кутура М.Г.). 

196. Проєкт № 4046 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Кукула М.Д.). 

197. Проєкт № 4047 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Михайлик О.М.). 

198. Проєкт № 4048 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Михайлик О.М.). 

199. Проєкт № 4049 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність(громадянка Кіцера Г.В.). 

200. Проєкт № 4050 Про надання дозволу на складання проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення садівництва з передачею у власність 

(громадянка Масловська І.П.). 

201. Проєкт № 4051 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Кіцера Г.В.). 

202. Проєкт № 4052 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянин Рибак І.М.). 

203. Проєкт № 4053 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства з 

передачею у власність (громадянка Якимів С.М.). 



204. Проєкт № 4054 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (проектні дороги), які розташовані в 

масиві земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту села 

Старий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

205. Проєкт № 4055 Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

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

Івано-Франківської області. 

206. Проєкт № 4056 Про укладання договорів оренди на земельні ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (невитребувані частки (паї), які 

розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Старий Мартинів Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

207. Проєкт № 4057 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під об’єктом 

нерухомого майна (складом) в м. Бурштин, вул. В.Стуса, 4, Івано-Франківського 

району, Івано-Франківської області. 

208. Проєкт № 4062 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, припинення права постійного користування та надання в оренду 

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,4608 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за межами населеного пункту м. 

Бурштин Бурштинської міської територіальної громади. 

209. Проєкт № 4063 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,2449 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

210. Проєкт № 4064 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 4,7203 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

211. Проєкт № 4065 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель, припинення права постійного користування та надання в оренду 

АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,9582 га для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за межами населеного пункту м. 

Бурштин Бурштинської міської територіальної громади. 

212. Проєкт № 4066 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 69,0756 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади. 

213. Проєкт № 4067 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 83,1684 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 



енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

214. Проєкт № 4068 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки енергетики, затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель, припинення права постійного користування 

та надання в оренду АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 1,4945 га 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, за межами населеного пункту с. 

Бовшів Бурштинської міської територіальної громади. 

 Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

215. Відповіді на депутатські запити. 

216. Депутатські запити. 

217. Різне. 

 

2. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 провести двадцять восьму 

сесію Бурштинської міської ради у режимі обмеженого доступу для громадян. 

3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно та 

якісно підготувати матеріали на пленарне засідання сесії. 

4.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

      Секретар ради                                                                                   Роман ІВАНЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                                   


