
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 18 лютого 2023     м. Бурштин                                            № 39 
 

 

Про скликання сорок четвертої 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 четверту чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 28 лютого 2023 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса 

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

 

Проект Порядку денного 44-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 4937 Про виконання бюджету Бурштинської міської територіальної громади 

за 2022 рік. 

2. Проєкт № 4939 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

3. Проєкт № 4940 Про надання міжбюджетного трансферту бюджету Херсонської міської 

територіальної громади.  

Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 
 

4. Проєкт № 4932 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 2022 рік. 

5. Проєкт № 4933 Про затвердження заходів «Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» на 2023 рік. 

Доповідач: Леонора Івасюк - начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності. 
 

6. Проєкт № 4931 Про затвердження змін № 4 фінансового плану підприємства на 2022 

рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

7. Проєкт № 4930 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

підприємства за 2022 рік Комунального некомерційного підприємства 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області. 



8. Проєкт № 4938 Про затвердження зміни № 1 до фінансового плану підприємства на 

2023 рік Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Наталія Сачинська - в.о. директора КНП «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ». 
 

9. Проєкт № 4941 Про реалізацію проєкту - переможця дванадцятого обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. 

Доповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та стратегічного 

розвитку. 
 

10. Проєкт № 4928 Про внесення змін до 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 2022-2026 роки Бурштинської міської 

територіальної громади. 

Доповідач: Ганна Матіїшин - заступник начальника відділу соціального захисту 

населення. 
 

11. Проєкт № 4927 Про внесення змін до комплексної Програми розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024. 

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

12. Проєкт № 4926 Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, 

підрозділів Національної гвардії України на 2023-2025 роки. 

Доповідач: Роман Гудзь - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних 

органів оборонної та мобілізаційної роботи.    
 

13. Проєкт № 4936 Про внесення змін в рішення від 26.08.2022р. № 23/37-22 про 

створення відділу «Муніципальна інспекція Бурштинської міської ради» та 

затвердження Положення про відділ «Муніципальна інспекція Бурштинської міської 

ради» в новій редакції. 

Доповідач: Тарас Курман - начальник відділу Муніципальної інспекції.     
 

14. Проєкт № 4925 Про затвердження Програми фінансової підтримки громадської 

організації «Федерація вільної боротьби міста Бурштин» на 2023 рік. 

15. Проєкт № 4929 Про затвердження програми розвитку та фінансової  підтримки 

Громадської організації «Футбольний клуб «Бурштин» на 2023-2025 роки. 

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу сім’ї, молоді та спорту. 
 

16. Проєкт № 4924  Про  перейменування вулиці Герцена в м. Бурштин. 

17. Проєкт № 4945  Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території 

на вул. С.Бандери, б/н, м.Бурштин, Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Олег Дмитрів - завідувач сектору містобудування та архітектури. 
 

18. Проєкт № 4934 Про ритуальну службу та ритуальні послуги, затвердження Положення 

про ритуальну службу та Порядку надання ритуальних послуг на території 

Бурштинської міської територіальної громади. 

19. Проєкт № 4935 Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ЕКО-СЕРВІС 

Бурштинської міської ради» у новій редакції. 



20. Проєкт № 4942 Про прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду та про 

внесення в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської міської 

територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні. 

21. Проєкт № 4943 Про передачу майна на правах оперативного управління. 

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

обліку комунального майна. 
 

22. Проєкт № 4741 Про створення юридичної особи - виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради та затвердження Положення про виконавчий комітет Бурштинської міської 

ради. 

Доповідач: Марія Михайлишин – начальник юридичного відділу. 
 

23. Проєкт № 4944 Про виконання у 2022 році Програми у галузі розвитку земельних 

відносин на території Бурштинської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки. 

24. Проєкт № 4946 Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

територіальній громаді на 2023 рік. 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

Земельні питання 
 

25. Проєкт № 4884 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Романів І.К.). 
  

26. Проєкт № 4885 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Магомета В.С.). 
 

27. Проєкт № 4886 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Фреїкк М.С. ). 
 

28. Проєкт № 4887 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Дмитрик М.О). 
 

29. Проєкт № 4888 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Непорадна Г.Д.). 
 

30. Проєкт № 4889 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Козакевич Г.І.). 
 

31. Проєкт № 4890 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Колодійчук Я.Є.). 
 



32. Проєкт № 4891 Про продовження (поновлення) терміну договору оренди земельної 

ділянки (громадянка Козар С.О.). 
 

33. Проєкт № 4892 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Рибачок Л.М.). 
 

34. Проєкт № 4893 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Спасюк В.Я.). 
 

35. Проєкт № 4894 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Ляхович М.О.). 
 

36. Проєкт № 4895 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Левицька О.М.). 
 

37. Проєкт № 4896 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Левицька Н.Я.). 
  

38. Проєкт № 4897 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Федунків О.В.). 
 

39. Проєкт № 4898 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Федунків В.І.). 
  

40. Проєкт № 4899 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Бода М.П.). 
  

41. Проєкт № 4900 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Курган Г.С.). 
  

42. Проєкт № 4901 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Гураль М.Б.). 
 

43. Проєкт № 4902 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Рега Б.Б.). 
 



44. Проєкт № 4903 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Мусякевич З.Б.). 
 

45. Проєкт № 4904 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Цимбаліста Г.Ф.). 
 

46. Проєкт № 4905 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Мазур Б.М.). 
 

47. Проєкт № 4906 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Рибій Й. І.). 
 

48. Проєкт № 4907 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянин Стадник П.В.). 
 

49. Проєкт № 4908 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Легедза І.Є.). 
  

50.  Проєкт № 4909 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Жмурій М.П.). 
 

51.  Проєкт № 4910 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки, припинення права постійного користування та 

надання в оренду АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» земельної ділянки площею 0,4657 га для 

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

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території с. Бовшів 

Бурштинської міської територіальної громади.  
 

52. 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.). 
 

53. 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.). 
 

54. 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.). 
 

55. 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.). 
 

56. 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.). 
 

57. 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.). 
 

58. 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.). 
 

59. 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.). 
 

60. 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.). 
 

61. 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.). 
 

62. 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.). 
 

63. 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.). 
 

64. 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.). 
 

65. 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.). 
 



66. 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.). 
 

67. 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.). 
 

68. 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.). 
 

69. 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.). 
 

70. 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.). 
 

71. 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.). 
 

72. 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.). 
 

73. 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.). 
 

74. 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.). 
 

75. 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.). 
 

76. 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.). 
 

77. 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.). 
 

78. Проєкт № 3994 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 

Зарічна С.Й.). 
 

79. 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.). 
 

80. 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.). 
 

81. 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.). 
 

82. 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.). 
 

83. 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.). 
 

84. 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.). 
 

85. 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.). 
 

86. 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.). 
 

87. 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.). 
 

88. 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.). 
 



89. 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.). 
 

90. 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.). 
 

91. 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.). 
 

92. 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.). 
 

93. Проєкт № 4043 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.). 
 

94. 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.). 
 

95. Проєкт № 4089 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 

Крупа І.М.). 
 

96. Проєкт № 4090 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 

Крупа І.М.). 
 

97. Проєкт № 4094 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 

Федунків Я.С.). 
 

98. Проєкт № 4095 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 

Бардашевський І.М.). 
 

99.  Проєкт № 4112 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 

Василик З.М.). 
 

100.  Проєкт № 4113 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 

Василик З.М.). 
 

101.  Проєкт № 4114 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 

Чабанюк Г.В.). 
 

102.  Проєкт № 4120 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 

Максимів А.І.). 
 

103.  Проєкт № 4123 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 

Копаниця О.І.). 
 

104.  Проєкт № 4129 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 

Дівончук Ф.Ф.). 
 

105.  Проєкт № 4130 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 

Дівончук Ф.Ф.). 
 

106.  Проєкт № 4135 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 

Крупа Г.М.). 
 

107.  Проєкт № 4139 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 

Копаниця О.І.). 
 

108.  Проєкт № 4171 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 

Засипко Т.О.). 
 

109.  Проєкт № 4172 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 

Засипко Т.О.). 
 

110.  Проєкт № 4173 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 

Засипко Т.О.). 
 

111.  Проєкт № 4174 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 

Засипко Т.О.). 
 



112.  Проєкт № 4180 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 

Цимбалістий О.М.). 
 

113.  Проєкт № 4181 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 

Цимбалістий О.М.). 
 

114.  Проєкт № 4183 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 

Цимбалістий О.М.). 
 

115.  Проєкт № 4187 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Данилів Н.Ф.). 
 

116.  Проєкт № 4188 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 

Вільчик М.М.). 
 

117.  Проєкт № 4189 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 

Вільчик М.М.). 
 

118.  Проєкт № 4190 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 

Вільчик М.М.). 
 

119.  Проєкт № 4192 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну 

власність (громадянка Данилів Н.Ф.). 
 

120.  Проєкт № 4201 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 

Кутура М.І.). 
 

121.  Проєкт № 4202 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 

Мачинська М.М.). 
 

122.  Проєкт № 4208 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 

Довбак С.О.). 
 

123.  Проєкт № 4209 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 

Казнох М.М.). 
 



124.  Проєкт № 4211 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 

Галяс М.М.). 
 

125.  Проєкт № 4212 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  

Галяс М.М.). 
 

126.  Проєкт № 4213 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 

Галяс М.М.). 
 

127.  Проєкт № 4214 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 

Галяс М.М.). 
 

128.  Проєкт № 4215 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 

Галяс М.М.). 
 

129.  Проєкт № 4216 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  

Галяс М.М.). 
 

130.  Проєкт № 4218 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 

Николяк Я.Я.). 
 

131.  Проєкт № 4220 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 

Паляк С.В.). 
 

132.  Проєкт № 4278 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 

Затварніцька М.М.). 
 

133.  Проєкт № 4281 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 

Дронишенець О.С.). 
 

134.  Проєкт № 4282 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 

Дронишенець О.С.). 
 

135.  Проєкт № 4283 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 

Дронишенець О.С.). 
 

136.  Проєкт № 4287 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

137.  Проєкт № 4288 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

138.  Проєкт № 4289 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

139.  Проєкт № 4290 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

140.  Проєкт № 4301 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 

Рижко Наталія Богданівна). 
 

141.  Проєкт № 4304 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 

Данилів Андрій Володимирович). 
 

142.  Проєкт № 4305 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 

Данилів Андрій Володимирович). 
 

143.  Проєкт № 4306 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 

Данилів Андрій Володимирович). 
 

144.  Проєкт № 4311 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 

Романів Марія Андріївна). 
 

145.  Проєкт № 4312 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 

Романів Марія Андріївна). 
 

146.  Проєкт № 4313 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 

Романів Марія Андріївна). 
 



147.  Проєкт № 4322 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 

Боднар Н.Р.). 
 

148.  Проєкт № 4323 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 

Боднар Н.Р.). 
 

149.  Проєкт № 4324 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 

Боднар Н.Р.). 
 

150.  Проєкт № 4325 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 

Боднар Н.Р.). 
 

151.  Проєкт № 4326 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 

Боднар Н.Р.). 
 

152.  Проєкт № 4332 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 

Метенька Ганна Омелянівна). 
 

153.  Проєкт № 4333 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 

Метенька Ганна Омелянівна). 
 

154.  Проєкт № 4340 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 

Боднар Н.Р.). 
 

155.  Проєкт № 4343 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 

Метенька Ганна Омелянівна). 
 

156.  Проєкт № 4345 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 

Кубарич Тетяна Вікторівна). 
 

157.  Проєкт № 4349 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 

Сахро Галина Тадеївна). 
 

158.  Проєкт № 4365 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 

Романів Марія Андріївна). 
 

159.  Проєкт № 4379 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 

Герасимович Ганна Василівна). 
 

160.  Проєкт № 4390 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 

Герасимович Василь Іванович). 
 

161.  Проєкт № 4394 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 

Герасимович Василь Іванович). 
 

162.  Проєкт № 4395 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 

Данилів Євген Петрович). 
 

163.  Проєкт № 4396 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 

Данилів Євген Петрович). 
 

164.  Проєкт № 4397 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 

Герасимович Іван Васильович). 
 

165.  Проєкт № 4398 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 

Сахро Галина Тадеївна). 
 

166.  Проєкт № 4405 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 

Стефанів Лілія Іванівна). 
 

167.  Проєкт № 4407 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Робур Марія Федорівна). 
 

168.  Проєкт № 4409 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 

Герасимович Іван Васильович). 
 

169.  Проєкт № 4410 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 

Герасимович Ганна Василівна). 
 



170.  Проєкт № 4411 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 Марія Томківна). 
 

171.  Проєкт № 4412 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 Марія Томківна). 
 

172.  Проєкт № 4413 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 Марія Томківна). 
 

173.  Проєкт № 4414 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

174.  Проєкт № 4420 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 

Скальський В.І.). 
 

175.  Проєкт № 4465 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 

Пирч Марія Іванівна). 
 

176.  Проєкт № 4466 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 

Рижко Наталія Богданівна). 
 

177.  Проєкт № 4467 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 

Затварніцька М.М.). 
 

178.  Проєкт № 4469 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 

Затварніцька М.М.). 
 

179.  Проєкт № 4472 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 

Вінтонишин Л.А.). 
 

180.  Проєкт № 4473 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 

Вінтонишин Л.А.). 
 

181.  Проєкт № 4474 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 

Вінтонишин Л.А.). 
 

182.  Проєкт № 4478 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 

Федорів М.Т.). 
 

183.  Проєкт № 4479 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 

Федорів М.Т.). 
 

184.  Проєкт № 4480 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 

Федорів М.Т.). 
 

185.  Проєкт № 4484 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 

Юзефів О.І.). 
 

186.  Проєкт № 4487 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства з передачею у приватну власність (громадянка 

Робур М.Ф.). 
 

187.  Проєкт № 4488 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 

Юзефів О.І.). 

188.  Проєкт № 4492 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 

Юзефів О.І.). 
 

189.  Проєкт № 4947 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності площею 0,0024 га кадастровий номер 

2621286600:03:001:1354 та передачу у постійне користування НЕК «Укренерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів передачі електричної 

енергії (код КВЦПЗ-14.02) (повітряної лінії електропередачі напругою 330 кВ 

Західноукраїнська - Богородчани та 330 кВ Бурштинськака ТЕС - Західноукраїнська    

№ 2). 
 

190.  Проєкт № 4948 Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, комунальної власності площею 71,00 га, кадастровий 

номер 2621280601:01:001:0894 цільове призначення якої змінюється в с. Бовшів Івано-

Франківського району Івано-Франківської області. 
 

191.  Проєкт № 4949 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності в 

м.Бурштин по вул. В.Стуса (район буд. № 14, територія зелених насаджень). 
 

192.  Проєкт № 4950 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, та надання дозволу 



на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 0,3316 га за межами с.Насташине по вул. Я.Осмомисла, 53 

(громадянин Михайлишин С.П.). 
 

193.  Проєкт № 4951 Про надання попереднього погодження приватному підприємцю 

Кучук Валентині Григорівні на продаж земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Бовшів вул. 

І.Франка, 2а. 
 

194.  Проєкт № 4952 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) з передачею у приватну власність (громадянка Романів М.С.). 
 

195.  Проєкт № 4953 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 Карпів Р.М.). 
 

196.  Проєкт № 4954 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 Карпів Р.М.). 
 

197.  Проєкт № 4955 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 

Середюк О.І.). 
 

198.  Проєкт № 4956 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 

Середюк О.І.). 
 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 

 

199. Депутатські запити. 
  

200. Різне. 

 

2.  Провести сорок четверту 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:                                           


