
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 17 січня  2023     м. Бурштин                               № 5 
 

 

Про скликання сорок третьої чергової 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 сорок третю чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 27 січня 2023 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса 

Шевченка - вул. Степана Бандери, 60, м.Бурштин. 

 

Проект Порядку денного 43-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 4877 Про визнання повноважень (заміщення) депутата Бурштинської 

міської ради восьмого скликання. 

2. Проєкт № 4879  Про план роботи Бурштинської міської ради на 2023 рік. 

Доповідач: Роман Іванюк - секретар ради. 
 

3. Проєкт № 4791 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

4. Проєкт № 4792 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

 Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 
 

5. Проєкт № 4790 Про внесення змін до плану регуляторних актів на 2023 рік. 

Доповідач: Леонора Івасюк - начальник управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності. 
 

6. Проєкт № 4789 Про співпрацю між Громадською організацією «СТАН» та 

Бурштинською міською радою в рамках проекту «Відповідь на кризу в Україні - 

2022». 

Доповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та 

стратегічного розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 
 

7. Проєкт № 4793 Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального 

ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, 

лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації 

пам’яток архітектури та містобудування) об’єктів, що споруджуються за рахунок 



коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, установ, організацій, що належать 

до комунальної власності міської територіальної громади. 

8. Проєкт № 4794 Про встановлення розміру вартості виготовлення  проектно-

кошторисної документації при визначенні вартості будівництва об’єктів, що 

споруджуються за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів підприємств, 

установ, організацій, що належать до комунальної власності міської територіальної 

громади. 

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

ради». 
 

9. Проєкт № 4783 Про міську цільову програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2023-2027 роки. 

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

первинної медико-санітарної допомоги». 
 

10. Проєкт № 4880  Про преміювання міського голови на 2023 рік. 

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

11. Проєкт № 4784 Про внесення змін до комплексної Програми розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 рр. 

12. Проєкт № 4786 Інформація про роботу відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради за 2022 рік. 

13. Проєкт № 4787 Звіт по комплексній Програмі розвитку галузі культури на 2022-2024 

роки Бурштинської міської ТГ за 2022 рік. 

Доповідач: Тетяна Зорій - начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків. 
 

14. Проєкт № 4785 Про внесення змін до рішення міської ради від 26.08.2022 № 22/37-22  

«Про погодження структури і чисельності штату Комунального підприємства 

«Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «БУРШТИН» 

Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Олег Кобель - директор Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «БУРШТИН» Бурштинської міської 

ради». 
 

15. Проєкт № 4876 Про затвердження Програми підтримки сімей загиблих, 

постраждалих учасників Революції Гідності, осіб, які перебували у складі 

добровольчих формувань, учасників бойових дій та інших громадян, які залучалися та 

брали безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, 

починаючи з 20 лютого 2014 року, на 2023 - 2026 роки Бурштинської міської 

територіальної громади. 

Доповідач: Світлана Коцур - начальник відділу соціального захисту населення. 
 

16. Проєкт № 4757 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 № 41/2-20 

«Про затвердження Регламенту Бурштинської міської ради». 

Доповідач: Володимир Федорняк - голова постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

Земельні питання 
 

17. 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.); 



18. 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.); 

19. 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.); 

20. 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.); 

21. 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.); 

22. 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.); 

23. 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.); 

24. 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.); 

25. 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.); 

26. 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.); 

27. 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.); 

28. 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.); 

29. 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.); 

30. 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.); 

31. 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.); 

32. Проєкт № 3969 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 Пастух О.Ю.); 

33. 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.); 

34. 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.); 

35. 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.); 

36. 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.); 

37. 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.); 

38. 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.); 

39. 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.); 

40. 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.); 

41. Проєкт № 4093 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 Федунків Я.С.) 

42. Проєкт № 4096 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 Бардашевський 

І.М.); 

43. Проєкт № 4100 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 Олексин Р.П.); 

44. Проєкт № 4102 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 Варунків Р.П.); 

45. Проєкт № 4104 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 Чернецька Г.С.); 

46. Проєкт № 4105 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 Яськів М.П.); 

47. Проєкт № 4109 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 Чабанюк А.М.); 

48. Проєкт № 4115 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 Чабанюк Г.В.); 

49. Проєкт № 4117 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 Лаврів І .Є.); 

50.  Проєкт № 4119 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 А.І.); 

51.  Проєкт № 4126 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 Мельник І.І.); 

52. Проєкт № 4128 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 Антонів Ф.Й.); 

53. Проєкт № 4138 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 Сидорик Л.І.); 

54. Проект 4140 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 Копаниця О.І.); 

55.  Проєкт № 4175 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 Засипко Т.О.); 

56. Проєкт № 4176 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 Михайлишин 

С.М.); 

57. Проєкт № 4182 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 Цимбалістий 

О.М.); 

58. Проєкт № 4184 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 Пунько В.І.); 

59. Проект 4194 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 Іванкова Л.М.); 

60. Проєкт № 4196 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 Турчин М.М.); 

61. Проєкт № 4200 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 Залужна І.С.); 

62. Проєкт № 4206 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 Драгун В.М.); 

63. Проєкт № 4207 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 Довбак С.О.); 

64. Проєкт № 4210 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 Казнох М.М.); 



65. Проєкт № 4219 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 Паляк С.В.); 

66. Проєкт № 4222 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 Гунчак М.Ф.); 

67. Проєкт № 4280 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 Дронишенець 

О.С.); 

68. Проєкт № 4286 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 Думка Г.С.); 

69.  Проєкт № 4300 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 Рудницький 

В.М.); 

70. Проект № 4307 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 Варунків Петро 

Пантелеймонович); 

71. Проект № 4310 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 Каратник 

Любомира Леонідівна); 

72. Проект 4321 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 Н.Р.); 

73. Проект 4338 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 Симчишин Марія 

Богданівна); 

74. Проект 4346 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 Симчишин Марія 

Богданівна); 

75. Проект 4353 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 Цибух Стефанія 

Василівна); 

76. Проект 4355 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 Юзефів О.І.); 

77.  Проект 4357 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 Бартків О.Д.); 

78.  Проект 4369 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 Дронь Іван 

Степанович); 

79. Проект 4386 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 Воробець Надія 

Романівна); 

80.  Проект 4389 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 Курдидик Ганна 

Іванівна); 

81.  Проект 4403 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 Романчук Іван 

Іванович); 

82.  Проект 4404 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 Стефанів Лілія 

Іванівна); 

83.  Проект 4406 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 Дейсак Михайло 

Степанович); 

84. Проект 4408 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 Герасимович 

Іван Васильович); 

85. Проект 4421 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 Скальський В.І.); 



86. Проект 4463 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 Дяченко К.Р.); 

87. Проект 4468 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 Затварніцька 

М.М.); 

88. Проект 4471 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 Вінтонишин 

Л.А.); 

89. Проект 4475 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 Супоніна С.І.); 

90. Проект 4490 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 Щепанська І.В.); 

91. Проект 4493 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 Іванків І.О.); 

92. Проект 4502 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 Герасимович 

Василь Іванович); 

93. Проект № 4758 Про відмову ТзОВ «Захід-Транс-Сервіс» в дозволі на складання 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 

га для будівництва та обслуговування виробничих приміщень в с. Задністрянське, вул. 

С.Бандери, 1Ж; 

94. Проект № 4761 Про укладання договору оренди землі для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в м. 

Бурштин по вул. С.Бандери,87 (громадянка Ситник М.П.); 

95. Проект № 4763 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування НЕК «Укренерго»; 

96. Проект № 4764 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Федорняк В.Т.); 

97. Проект № 4765 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Татарин М.Р.); 

98. Проект № 4766 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Патригура С.Я.); 

99. Проект № 4767 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянка Паньків Г.І.); 



100.  Проект № 4768 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Нестеренко В.М.); 

101.  Проект № 4769 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (ПП «Зодіак»); 

102.  Проект № 4770 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (ПП «Зодіак»); 

103.  Проект № 4771 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Ліуш О. І.; 

104.  Проект № 4772 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Журавльов Л. В.); 

105.  Проект № 4773 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в с. Задністрянське по вул. С. 

Бандери; 

106.  Проект № 4776 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Михайлишин С. П.); 

107.  Проект № 4777 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (приватний підприємець Михайлишин С.П.). 

108.  Проект № 4788 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки, цільове призначення якої змінюється із земель для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі у землі для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості АТ «ДТЕК  ЗАХІДЕНЕРГО» в м. Бурштин, вул. Міцкевича, 

51К, 51Л. 

109.  Проект № 4797 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 Човган Л.О.). 

110.  Проект № 4798 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 Новосядла М.Д.).  

111.  Проект № 4799 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 Римарчук Ю.В.). 

112.  Проект № 4800 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 Гудзь В.Г.).  

113.  Проект № 4801 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництваз передачею у приватну 

власність (громадянка Сталащук О.М.). 

114.  Проект № 4802 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 Британ А.Б.). 



115.  Проект № 4803 Про надання дозволу на складання проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для обслуговування  нежитлової будівлі, складу в 

с.Насташине  по вул. Я.Осмомисла, 43 (гр.Гуменюк С.Ф.). 

116.  Проект № 4804 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 (громадянина Лижичка М.П.).  

117.  Проект № 4805 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 Медвідь Л.І.).  

118.  Проект № 4806 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 Перегінець І.Д.).  

119.  Проект № 4807 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 Лотоцька Г.О.).  

120.  Проект № 4808 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 Фіголь М.П.).  

121.  Проект № 4809 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 Стасюк Ю.М.). 

122.  Проект № 4810 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 Стасюк Ю.М.). 

123.  Проект № 4811 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 Жиляк Г.С.).  

124.  Проект № 4812 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 Саварин І.С.).  

125.  Проект № 4813 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 Саварин К.С.). 

126.  Проект № 4814 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 Цимбалістий 

В.Є.).  



127. Проект № 4815 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  Мацькевич З.І.).  

128.  Проект № 4816 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 Юрович Р.І.).  

129.  Проект № 4817 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 Драгун М.М.).  

130.  Проект № 4818 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 Перегінська І.Т.).  

131.  Проект № 4819 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 Семчук Г.Б.).  

132.  Проект № 4820 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 Романович В.І.).  

133.  Проект № 4821 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 Шалаш А.І.).  

134. Проект №4822 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 (громадянці Куч Н.П.).  

135.  Проект № 4823 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 (громадянину Петріву В.Г.).  

136.  Проект № 4824 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 Федорів С.О.).  

137.  Проект № 4825 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 Ковалишин 

М.П.).  

138.  Проект № 4826 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 В.С.).  



139.  Проект № 4827 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 Перегінець Л.І.).  

140.  Проект № 4828 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 Тимків Г.В.).  

141.  Проект № 4829 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 Паук Б.В.).  

142.  Проект № 4830 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 Галич Л.Л.).  

143.  Проект № 4831 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 Довбак Ю.М.).  

144.  Проект № 4832 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 Саврич О.Л.).  

145.  Проект № 4833 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 Швидка Л.Л.).  

146.  Проект № 4834 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в селі Бовшів Бурштинської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області. 

147.  Проект № 4835 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 Сеник Р.О.).  

148.  Проект № 4836 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 часткову власність (громадяни Гаврилюк 

Н.В.,Гаврилюк Н.І.).  

149.  Проект № 4837 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 Сеник І.І.).  

150.  Проект № 4838 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 Кохан М.М.).  



151.  Проект № 4839 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 Кохан М.М.).  

152.  Проект № 4840 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 Кохан М.М.).  

153.  Проект № 4841 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 Боренько Н.А.).  

154.  Проект № 4842 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 Возняк І.М.).  

155.  Проект № 4843 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 Мацевко Н.О.). 

156.  Проект № 4844 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 часткову власність (громадяни Навальний 

М.І.,Навальний М.М.,Навальна Г.М.).  

157.  Проект № 4845 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 Куйбіда М.М.).  

158.  Проект № 4846 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 Курась Г.М.).  

159.  Проект № 4847 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 Мельник Г.Є.).  

160.  Проект № 4848 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 Навроцька В.Й.).  

161.  Проект № 4849 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 Олексин О.П.).  

162.  Проект № 4850 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 Фірман М.А.).  



163.  Проект № 4851 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 Хрущак В.М.).  

164.  Проект № 4852 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 Безрука Є.М.).  

165.  Проект № 4853 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 Галущак Г.О.).  

166.  Проект № 4854 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 Невида Є.Ф.).  

167.  Проект № 4855 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 Романів Т.В.).  

168.  Проект № 4856 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 Чернецька Г.П.).  

169.  Проект № 4857 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  Чернецький 

М.Б.).  

170.  Проект № 4858 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 Яцента О.Т.).  

171.  Проект № 4859 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  Пирч 

М.І.,Пирч Н.Й.).  

172.  Проект № 4860 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 згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом (громадянка Харів 

Г.С.). 

173.  Проект № 4861 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у 

приватну власність (громадянка Стецька Л.Я.). 

174.  Проект № 4862 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 Романів Г.С.).  

175.  Проект № 4863 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 Пархуць М.П.).  

176.  Проект № 4864 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 Сірко М.І.).  

177.  Проект № 4865 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 (громадянка Робур Г.С.). 

178.  Проект № 4866 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 Сусловська Г.В.).  

179.  Проект № 4867 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 Антошків Д.М.).  

180.  Проект № 4868 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 Пипчак Л.В.).  

181.  Проект № 4869 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Дем’янів Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

182.  Проект № 4870 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту села Дем’янів Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

183.  Проект № 4871 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення на території сіл 

Озеряни, Слобода Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

184.  Проект № 4872 Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення на території сіл 

Озеряни, Слобода Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

185.  Проект № 4873 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. 

186.  Проект № 4874 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної 

власності, в натурі (на місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та 

місця розташування земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту с. 



Насташине Івано-Франківського району Івано-Франківської області (НЕК 

«Укренерго»). 

187.  Проект № 4875 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, комунальної 

власності, в натурі (на місцевості), у зв’язку з необхідністю уточнення конфігурації та 

місця розташування земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту с. 

Насташине Івано-Франківського району Івано-Франківської області (НЕК 

«Укренерго»). 

188.  Проект № 4878  Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів 

для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону 

земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0202 га для будівництва та обслуговування 

закладів торгівлі в м. Бурштин, по вул. Калуська, б/н та надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

189.  Проект № 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.). 

190.  Проект № 4223 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 Федорів Л.В.). 

191.  Проект № 4226 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянин Верестюк І.О.). 

192.  Проект № 4248 Про укладання договору оренди земельної ділянки для іншого 

сільськогосподарського призначення в с.Старий Мартинів, вул. Т.Шевченка, 114Е 

(громадянин Кравчук В.Ю.). 
 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

193.  Депутатські запити. 

194.  Різне. 

 

2.  Провести сорок третю чергову сесію Бурштинської міської ради у режимі 

обмеженого доступу для громадян. 

3.  Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради своєчасно 

та якісно підготувати матеріали на чергове засідання сесії. 

4.    Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Роман ІВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                           


