
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від 20.03. 2023                   м. Бурштин                                   № 80 

 

 

Про скликання сорок п’ятої 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 п’яту чергову сесію Бурштинської міської ради восьмого 

скликання 31 березня 2023 року, о 09:00 год., в приміщенні Будинку культури ім. Тараса 

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

 

Проект Порядку денного 45-ї чергової сесії 

Бурштинської міської ради восьмого скликання: 
 

1. Проєкт № 5076 Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади на 2023 рік. 

 Доповідач: Ольга Петровська - начальник фінансового відділу. 
 

2. Проєкт № 5084 Про внесення змін до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 № 06/2-20 у 2023 р. 

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

діяльності. 
 

3. Проєкт № 5083 Про внесення змін до рішення сесії № 06/37-22 від 26.08.2022 «Про 

затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин» в новій редакції». 

Доповідач: Яна Штогрин - завідувач сектору інвестиційної діяльності та 

стратегічного розвитку управління економіки, праці та інвестиційної діяльності. 
 

4. Проєкт № 5062 Про виконання міської цільової програми розвитку первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2021-2025 роки за 2022 рік 

Комунальним некомерційним підприємством «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

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

первинної медико-санітарної допомоги». 
 

5. Проєкт № 5075 Про затвердження звіту в.о. директора про фінансово-господарську 

діяльність Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА 



ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області  за  2022 рік. 

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

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ».                                                                                  
 

6. Проєкт № 4967 Про затвердження Статуту Дем’янівського закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) «Сонечко» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області у новій 

редакції. 

Доповідач: Іванна Томин – начальник відділу освіти і науки. 
 

7. Проєкт № 5079 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. 
 

8. Проєкт № 4965 Інформація про стан виконання Програми «Фінансова підтримка КП 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» на 2022-2024роки » в 2022 році. 

9. Проєкт № 4966 Про фінансово-господарську діяльність КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» за 2022 рік. 

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

ради». 
 

10. Проєкт № 5065 Про виконання програми фінансової підтримки громадської 

організації «Футбольний клуб Бурштин» за 2022 рік. 

Доповідач: Олег Кобель - директор Комунального підприємства «Комунальне 

некомерційне підприємство «Спортивний клуб «БУРШТИН» Бурштинської міської 

ради». 
 

11. Проєкт № 5073 Про виконання заходів «Програми соціального захисту населення на 

2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної громади» у 2022 році. 

12. Проєкт № 5074 Про виконання заходів «Програми підтримки сімей  загиблих, 

постраждалих учасників Революції гідності, учасників бойових дій,  осіб, які 

перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 

громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції в 

районах її проведення, чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення Бурштинської міської територіальної 

громади на період 2022-2026 років» у 2022 році. 

Доповідач: Світлана Коцур - начальник відділу соціального захисту населення. 
 

13. Проєкт № 5077 Про виконання програми «Розвитку фізичної культури і спорту 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2022 рік. 

14. Проєкт № 5078 Про виконання програми «Розвиток та підтримка молодіжної політики 

і національно-патріотичного виховання дітей та молоді  Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» за 2022 рік. 

15. Проєкт № 5085 Про виконання програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді  Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» за 

2022 рік. 

Доповідач: Марія Козар - начальник відділу у справах молоді  і спорту. 
 



16. Проєкт № 5063 Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території 

на вул. Лепкого, б/н, с. Дем’янів Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області. 

17. Проєкт № 5064 Про надання дозволу на розробку проекту Детального плану території 

на вул. О.Басараб, б/н м. Бурштин Івано-Франківського району, Івано-Франківської 

області. 

Доповідач: Олег Дмитрів - завідувач сектору містобудування та архітектури. 

Співдоповідач: Тетяна Білоока - головний спеціаліст сектору містобудування та 

архітектури. 
 

18. Проєкт № 4744  Про передачу майна на правах оперативного управління. 

19. Проєкт № 5066 Про виконання Програми про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків Бурштинської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 

20. Проєкт № 5067 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 № 5068 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. 

22. Проєкт № 5069 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. 

23. Проєкт № 5080 Про затвердження Програми поетапного переходу споживачів 

багатоквартирних будинків та індивідуальних житлових будинків на систему 

індивідуального теплопостачання на 2023-2025 роки. 

24. Проєкт № 5092 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. 

25. Проєкт № 5094 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Бурштинської міської територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом 

продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої 

приватизації). 

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

обліку комунального майна. 
 

26. Проєкт № 5093 Про фінансово-господарську діяльність КП «Житловик» за 2022 рік. 

Доповідач: Зіновій Шафран – директор КП «Житловик». 
 

27. Проєкт № 5096 Про дострокове припинення повноважень депутата Бурштинської 

міської ради восьмого скликання Тріщук О.М. 

Доповідач: Роман Іванюк – секретар ради. 
 

28. Проєкт № 5082  Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 22.12.2022 

року № 10/42-22 «Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської 

міської ради та її виконавчих органів». 

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

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



30. Проєкт № 5081 Про звернення депутатів Бурштинської міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, щодо позиції проти скасування доплат для 

військовослужбовців. 

Доповідач: Ростислав Бардашевський – депутат міської ради. 

 

Земельні питання 
 

31. Проєкт № 3864 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянці Ричак О. В.); 

32. Проєкт № 3866 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянці Очкур Г. Й.); 

33. Проєкт № 3867 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянці Очкур Г. Й.); 

34. Проєкт № 3930 Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянці Пипчак В. В.); 

35. Проєкт № 3934 Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянці Білоус О. Я.); 

36. Проєкт № 3948 Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Легін А. В.); 

37. Проєкт № 3949 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Легін А. В.); 

38. Проєкт № 3950 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянка Урицька І. Б.); 

39. Проєкт № 3951 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянка Урицька І. Б.); 

40. Проєкт № 3952 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянка Ватраль Г. О.); 

41. Проєкт № 3954 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Погребняк Є. В.); 

42. Проєкт № 3955 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Погребняк Є. В.); 

43. Проєкт № 3956 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин  Мартинів П. М.); 

44. Проєкт № 3957 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Гетьман Р. П.); 

45. Проєкт № 3958 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Стифунко В. В.); 

46. Проєкт № 3963 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Баран Й. Я.); 

47. Проєкт № 3964 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Баран Й. Я.); 

48. Проєкт № 3965 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва з передачею у приватну 

власність (громадянин Товкач І.О.); 

49. Проєкт № 4150 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 Базилюк М.П.); 

50. Проєкт № 4151 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 Охріменко В.М.); 

51. Проєкт № 4152 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 Охріменко В.М.); 

52. Проєкт № 4153 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 Крупа В.М.); 

53. Проєкт № 4154 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 Крупа В.М.); 

54. Проєкт № 4155 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 Молдавець Й.П.); 

55. Проєкт № 4156 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 Молдавець Й. П.); 

56. Проєкт № 4157 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 Паук І. П.); 

57. Проєкт № 4158 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 Паук І. П.); 

58. Проєкт № 4163 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 Ткач О. А.); 

59. Проєкт № 4164 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 Ткач О. А.); 

60. Проєкт № 4191 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 Рішко Г. Г.); 

61. Проєкт № 4284 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 Бандура Г. Г.); 

62. Проєкт № 4285 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 Бандура Г.Г.); 

63. Проєкт № 4298 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 Паук І.П.); 

64. Проєкт № 4299 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 Паук І.П.); 

65. Проєкт № 4314 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 Рішко Г.Г.); 

66. Проєкт № 4315 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 Молдавець Й.П.); 

67. Проєкт № 4316 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 Молдавець Й.П.); 

68. Проєкт № 4317 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 Крупа В.М.); 

69. Проєкт № 4318 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 Крупа В.М.); 

70. Проєкт № 4319 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 Охріменко В.М.); 

71. Проєкт № 4320 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 Охріменко В.М.); 

72. Проєкт № 4328 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 Данилюк Н.Л.); 

73. Проєкт №4344 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 Курляк Галина Ярославівна); 

74. Проєкт № 4354 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 Вільчик В.Я.); 

75. Проєкт № 4356 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 Рішко Г.Г.); 

76. Проєкт № 4399 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 Цимбалістий Петро Григорович; 

77. Проєкт № 4400 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 Данів Оксана Миколаївна); 

78. Проєкт № 4416 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 Данилюк Наталія Леонтіївна); 

79. Проєкт № 4419 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 Базилюк М.П.); 

80. Проєкт № 4497 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 Курляк Г.Я.); 

81. Проєкт № 4498 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 Ткач О.А.); 

82. Проєкт № 4499 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 Ткач О.А.); 

83. Проєкт № 4500 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 Вільчик В.Я.); 

84. Проєкт № 4505 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 Базилюк М. П.). 

85. Проєкт № 4916 Про надання дозволу АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки без зміни 

цільового призначення в м. Бурштин площею 14,2973 га, кадастровий номер 

2621210300:01:004:0418 для розміщення експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.  

86. 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. 

87. 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). 

88. Проєкт № 4958 Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі по вулиці 

Львівська, 78 С в селі Дем’янів Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (громадянин Табахарнюк Олександр Ярославович). 

89. Проєкт № 4968 Про затвердження 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 Хрущак В.М.). 

90. Проєкт № 4969 Про затвердження 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 Хрущак В.М.). 

91. Проєкт № 4970 Про затвердження 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 Хрущак В.М.). 

92. Проєкт № 4971 Про затвердження 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 Юрович Р.І.). 

93. Проєкт № 4972 Про затвердження 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 Юрович Р.І.). 

94. Проєкт № 4973 Про затвердження 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 Човган Г.І.). 

95. Проєкт № 4974 Про затвердження 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 Коцопій Б.М.). 

96. Проєкт № 4975 Про затвердження 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 Коцопій Б.М.). 

97. Проєкт № 4976 Про затвердження 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 Коцопій Б.М.). 

98. Проєкт № 4977 Про затвердження 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 Драгун Р.С.). 

99. Проєкт № 4978 Про затвердження 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 Олексів А.Г.). 

100. Проєкт № 4979 Про затвердження 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 Британ А.Б.). 

101. Проєкт № 4980 Про затвердження 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 Рибачок Л.М.). 

102. Проєкт № 4981 Про затвердження 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 Рибачок Л.М.). 

103. Проєкт № 4982 Про затвердження 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 Рубашна М.Д.). 

104. Проєкт № 4983 Про затвердження 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 Рубашна М.Д.). 

105. Проєкт № 4984 Про затвердження 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 Рубашна М.Д.). 

106. Проєкт № 4985 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Ричак О.В.). 

107. Проєкт № 4986 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення особистого селянського господарства з передачею у приватну власність 

(громадянка Ричак О.В.). 

108. Проєкт № 4987 Про затвердження 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 Войтків О.Й.). 

109. Проєкт № 4988 Про затвердження 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 Войтків О.Й.). 

110. Проєкт № 4989 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 Британ Б.Д.). 

111. Проєкт № 4990 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

112. Проєкт № 4991 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

113. Проєкт № 4992 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

114. Проєкт № 4993 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

115. Проєкт № 4994 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

116. Проєкт № 4995 Про затвердження 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 Лижичка М.П.). 

117. Проєкт № 4996 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 Гром’як Т.Б.).  

118. Проєкт № 4997 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 Маланій М.М.). 

119. Проєкт № 4998 Про затвердження 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 Гудзь В.Г.). 

120. Проєкт № 4999 Про затвердження 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 Т.В.). 

121. Проєкт № 5000 Про затвердження 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 Т.В.). 

122. Проєкт № 5001 Про затвердження 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 Чернецька Г.П.). 

123. Проєкт № 5002 Про затвердження 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 Сурмачевська М.І.). 

124. Проєкт № 5003 Про затвердження 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 Дебенко Л.М.). 

125. Проєкт № 5004 Про затвердження 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 Навроцька В.Й.). 

126. Проєкт № 5005 Про затвердження 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 Навроцька В.Й.). 

127. Проєкт № 5006 Про затвердження 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 Навроцька В.Й.). 

128. Проєкт № 5007 Про затвердження 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 Котинська І.Б.). 

129. Проєкт № 5008 Про затвердження 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 Котинська І.Б.). 

130. Проєкт № 5009 Про затвердження 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 Котинська І.Б.). 

131. Проєкт № 5010 Про затвердження 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 Мельник М.В.). 

132. Проєкт № 5011 Про затвердження 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 Мельник М.В). 

133. Проєкт № 5012 Про затвердження 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 Мельник М.В.). 

134.  Проєкт № 5013 Про затвердження 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 Мельник М.В.).  

135. Проект № 5014 Про затвердження 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 Мельник М.В.). 

136. Проект № 5015 Про затвердження 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 Мельник М.В.). 

137. Проект № 5016 Про затвердження 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 Мельник М.В.). 

138. Проект № 5017 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 Барнась В.В.). 

139. Проект № 5018 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 Барнась В.В.). 

140. Проект № 5019 Про затвердження 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 Тимків Г.В.). 

141. Проект № 5020 Про затвердження 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 Тимків Г.В.). 

142. Проект № 5021 Про затвердження 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 Паук Б.В.). 

143. Проект № 5022 Про затвердження 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 Паук Б.В. ). 

144. Проект № 5023 Про затвердження 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 Паук Б.В.). 

145. Проект № 5024 Про затвердження 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 Паук Б.В.). 

146. Проект № 5025 Про затвердження 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 Смолій М.М.). 

147. Проект № 5026 Про затвердження 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 Смолій М.М.). 

148. Проект № 5027 Про затвердження 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 Смолій М.М.). 

149. Проект № 5028 Про затвердження 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 Ковальчук М.Й.). 

150. Проект № 5029 Про затвердження 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 Ковальчук М.Й.). 

151. Проект № 5030 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 Кліщ В.Р.). 

152. Проект № 5031 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 Кліщ В.Р.). 

153. Проект № 5032 Про затвердження 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 Яськів Г.І.). 

154. Проект № 5033 Про затвердження 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 Яськів Г.І.). 

155. Проект № 5034 Про затвердження 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 Яськів Г.І.). 

156. Проект № 5035 Про затвердження 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 Мартинів М.І.). 

157. Проект № 5036 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 Ткачик В.Я). 

158. Проект № 5037 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 Ткачик В.Я). 

159. Проект № 5038 Про затвердження 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 Жмурій М.П.). 

160. Проект № 5039 Про затвердження 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 Жмурій М.П.). 

 

 



161. Проект № 5040 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 Мусякевич З.Б.). 

162. Проект № 5041 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 Горак М.І.). 

163. Проект № 5042 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 Кіценюк С.С.). 

164. Проект № 5043 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 Кіценюк С.С.). 

165. Проект № 5044 Про затвердження 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 Прокопишин Н.Й.). 

166. Проект № 5045 Про затвердження 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 Ляхович М.О.). 

167. Проект № 5046 Про затвердження 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 Ляхович М.О.). 

168. Проект № 5047 Про затвердження 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 Ляхович М.О.). 

169. Проект № 5048 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 Якула І.Б.).  

170. Проект № 5049 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 Якула І.Б.). 

171. Проект № 5050 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 Данилів Андрій Володимирович). 

172. Проект № 5051 Про затвердження 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 Мацькевич З.І.). 



173. Проект № 5052 Про затвердження 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 Саврич О.Л.). 

174. Проект № 5053 Про затвердження 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 Саврич О.Л.). 

175. Проект № 5054 Про затвердження 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 Кушнірюк  М.М.). 

176. Проект № 5055 Про затвердження 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 Кушнірюк  М.М.). 

177.  Проект № 5056 Про затвердження 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 Кушнірюк  М.М.). 

178. Проект № 5057 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 Дмитрук Р.В.). 

179. Проект № 5058 Про затвердження 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 Мурин Д.П.). 

180. Проект № 5059 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 Семенчева Г.Д.). 

181. Проект № 5060 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 Семенчева Г.Д.). 

182. Проект № 5061 Про затвердження 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 Г.С.). 

183. Проект № 5070 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі електронного 

аукціону Бурштинській міські раді для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, за адресою Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. 

Бурштин, вул. Р.Шухевича. 

 

 

 



184. Проект № 5071 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на 

території міста Бурштина по вул. Міцкевича, орієнтовною площею 12,5 га для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (міський парк). 

185. Проект № 5072 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель масивів сільськогосподарського призначення за межами 

населеного пункту с.Діброва Бурштинської міської ради  Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області та передачу земельних  ділянок в оренду ТзОВ 

«Агрокомпанія Прикарпаття. 

186. Проект № 5086 Про проведення інвентаризації земельної ділянки в м. Бурштин по 

вул. Зелена для будівництва очисних споруд глибокого біологічного очищення стічних 

вод. 

187. Проект № 5087 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення індивідуального садівництва з передачею у приватну власність (громадянин 

Ковалишин В.А.). 

188. Проект № 5088 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 Дідух Р.П.). 

189. Проект № 5089 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 Дідух Р.П.).  

190. Проект № 5090 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 Дідух Р.П.).  

191. Проект № 5091 Про надання дозволу ПАТ «Прикарпаттяобленерго» на виготовлення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування трансформаторних підстанцій на території Бурштинської міської 

територіальної громади, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області з 

передачею в оренду. 

192. Проект № 5095 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі електронного 

аукціону Бурштинській міські раді для будівництва та обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової та громадської забудови за адресою Івано-

Франківська область, Івано-Франківський район, м. Бурштин, вул. Р.Шухевича. 

193. Проект № 5097 Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі 

аукціону з продажу прав оренди (емфітевзису, суперфіцію) на земельну ділянку, 

площею 9,2235 га для ведення фермерського господарства за межами населеного села 

Новий Мартинів, кадастровий номер 2621287000:04:001:0267 та продаж права оренди 

на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону. 

194. Проект № 5098 Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі 

аукціону з продажу прав оренди (емфітевзису, суперфіцію) на земельну ділянку, 

площею 17,1781 га для ведення фермерського господарства за межами населеного села 

Новий Мартинів, кадастровий номер 2621287000:04:001:0266 та продаж права оренди 

на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного аукціону). 



195. Проект № 5099 Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі 

аукціону з продажу права оренди (емфітевзису, суперфіцію) на земельну ділянку, 

площею 0,3000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 

Степана Бандери в місті Бурштин, кадастровий номер 2621210300:01:004:0466 та 

продаж права оренди на неї на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі 

електронного аукціону). 

Доповідач: Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу. 
 

196.  Депутатські запити. 

197.  Різне. 

 

2.  Провести сорок п’яту 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. 

 

 

 

 

 Міський голова                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував:  
 

    Секретар міської ради                                                                   Роман Іванюк 

 

 

 

    Погодив: 
 

    Юридичний відділ:                                           


