
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Четверта сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

12.03.2021                    Початок о 14:00 год. 
село Зелена 

 

 

Присутні:  21 депутат сільської ради, Пасічнянський сільський голова 
А. О. Гунда, заступники сільського голови, старости населених пунктів 
громади, керівники підприємств, установ, організацій, представники 
політичних партій та громадських організацій. 

 

Головував на четвертій сесії А. О. Гунда – Пасічнянський сільський 
голова.  

 

Головуючий оголосив сесію відкритою. 
 

Прозвучав Гімн України. 

Молитва 

 

Головуючий повідомив, що сесія проходить в приміщенні Зеленського 
будинку культури, згідно домовленості між депутатами. 

Головуючий також привітав іменинників, які відсвяткували та 

святкуватимуть свій День Народження у березні: Будзака Тараса Васильовича – 

12 березня, Булейка Валентина Михайловича – 19 березня, Сенатовича Миколу 
Івановича – 26 березня. 

 

Головуючий ознайомив депутатів з порядком денним четвертої сесії 
сільської ради: 
1. Про звіт про виконання Пасічнянського сільського бюджету за 2020 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

2. Про звіт про виконання Битківського селищного бюджету за 2020 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

3. Про звіт про виконання Пнівського сільського бюджету за 2020 рік 

 



 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

4. Про звіт про виконання Зеленського сільського бюджету за 2020 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

5. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

6. Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок 
коштів бюджету Пасічнянської територіальної громади у 2021 році 
Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади  на 2021 рік» 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

8. Про затвердження Положення про розгляд земельних спорів 

Доповідач: Зварич Я. Я. – голова постійної комісії сільської ради з питань 
земельних відносин, екології, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою 

9. Про визначення вартості харчування та встановлення розміру батьківської 
плати за харчування  дітей в закладах освіти Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

Доповідач: Тимчук Н. В.. – т.в.о. начальника Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

10. Про надання пільг реабілітованим громадянам, інвалідам І та II групи по 
зору та дітям інвалідам до 18 років по зору на 2021-2025 роки 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 

11. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Амбулаторія групової 
практики сімейної медицини участок Фентералі в с. Зелена 
Надвірнянського району Івано-Франківської області-нове будівництво» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 

12. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з реконструкцією 
школи на 480 учнівських місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-

Франківської області» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 

13. Про зобов’язання у зв’язку з реалізацією проекту «Об’єднані  спадщиною: 
збереження історичної  спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд  
в Румунії з метою розвитку туризму» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 

14. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2021 № 9-/2020 «Про 
утворення виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради та 
затвердження його персонального складу» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

15. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-1\2020 

«Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту як 



 

юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради» 

Доповідач: Тимчук Н. В.. – т.в.о. начальника Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

16. Про затвердження Положень про заклади культури Пасічнянської сільської 
територіальної громади 

Доповідач: Томин О. І. – т.в.о. начальника відділу культури Управління 
освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

17. Розгляд земельних питань. 
Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 
Пасічнянської сільської ради 

18. Різне. 
 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного за 
основу 

Голосування за прийняття порядку денного за основу: 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Порядок денний прийнято за основу) 

Постійна комісія сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, податків та інвестицій запропонувала включити до порядку 
денного наступні питання: 
19. Про передачу майнових комплексів в оперативне управління Управлінню 

освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Тимчук Н. В.. – т.в.о. начальника Управління освіти, культури, 
молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

20. Про передачу майнових комплексів в оперативне управління КП 
«Пасічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 
некомерційний центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської 
сільської ради 

21. Про списання та знесення нефункціонуючих аварійних будівель 

Доповідач: Осташук В. М. – староста с. Зелена 

 

Голосування за пропозицію постійної комісії: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Пропозицію підтримано) 
 



 

Головуючий запропонував включити до порядку денного питання «Про 
припинення повноважень депутата Пасічнянської сільської ради Андрусяка 
Василя Васильовича» в зв’язку з його заявою. 

Голосування за пропозицію сільського голови: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Пропозицію підтримано) 
 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому. 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Порядок денний прийнято в цілому) 
Пропонується такий регламент роботи на сьогоднішньому пленарному 

засіданні: 
1) доповіді - до 10 хвилин; 
2) запитання та відповіді по доповіді - до 5 хвилин; 
3) обговорення доповіді - до 10 хвилин; 
4) виступи в обговоренні - до 3 хвилин. 

Пропонується провести сесію без перерви. 
 

Перед розглядом питань порядку денного сесії відводиться час до 15 
хвилин для оголошення депутатських запитів та заяв. 

Депутат Пилипюк О. В. озвучила спільний депутатський запит депутатів 
Крицького А. В., Букатюка Т. І., Пилипюк О. В. з приводу ремонту пам’ятника 
Т. Г. Шевченку в смт. Битків. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
Депутат Пилипюк О. В. озвучила спільний депутатський запит депутатів 

Крицького А. В., Букатюка Т. І., Пилипюк О. В. з приводу облаштування 
музею-світлиці в приміщенні бібліотеки смт. Битків. 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 
Головуючий запропонував прийняти рішення сільської ради, згідно якого: 

1. Підтримати депутатські запити згідно з додатком до рішення. 
2. Депутатські запити надіслати для розгляду за належністю. 
3. Відповіді на запити надати сільській раді та депутатам у місячний термін. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради А. 

В. Крицького. 
Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 22; 



 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Депутат Булейко В. М.  озвучив звернення щодо ліквідації стихійного 
сміттєзвалища по вул. Мозолівка-2  

Депутат Гультай І. І.  озвучила звернення щодо вуличного освітлення 
вулиць С. Галечко, Руднєва, Розтока, Франка. 

Депутат Гультай І. І.  озвучила депутатське звернення щодо можливості 
використання спортивної зали КНК «Нерудник» для спортивних занять дітей та 
молоді Пасічнянської територіальної громади. 

Депутат Косюк Я. М. озвучив звернення щодо відведення земельної 
ділянки під нове кладовище в с. Зелена. 

Депутат Косюк Я. М. озвучив звернення щодо відведення річки від 
будинків в урочищі Зазелена. 

Депутат Косюк Я. М. озвучив звернення щодо облаштування зупинки для 
автобусів бистрицько-битківського напрямку в м. Надвірна. 

Депутат Хопта В. М. озвучив звернення щодо закупівлі та встановлення 
металоконструкції для переїзду через річку в селі Зелена. 

Депутат Хопта В. М. також повідомив, що не отримав письмових 
відповідей на свої депутатські запити. Зокрема він звертався з приводу 
рекламної конструкції в селі Зелена. 

Головуючий повідомив, що відповіді на звернення будуть повторно 
надіслані поштою. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про звіт про виконання Пасічнянського сільського бюджету за 2020 
рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
про виконання Пасічнянського сільського бюджету за 2020 рік» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 



 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

2. Про звіт про виконання Битківського селищного бюджету за 2020 

рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
про виконання Битківського селищного бюджету за 2020 рік» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 



 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

 

3. Про звіт про виконання Пнівського сільського бюджету за 2020 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
про виконання Пнівського сільського бюджету за 2020 рік» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

4. Про звіт про виконання Зеленського сільського бюджету за 2020 рік 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про звіт 
про виконання Зеленського сільського бюджету за 2020 рік» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 



 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

5. Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 
Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
Програму соціально-економічного та культурного розвитку Пасічнянської 
сільської територіальної громади на 2021 рік» та надав роз’яснення з даного 
питання. 

Депутат Вінтоняк В. Й. висловив думку про недоцільність вкладення 
коштів в реконструкцію адмінбудинку в Биткові під дитячий садочок, оскільки 
це великі кошти,  а, зважаючи на теперішні вимоги нормативних актів, садочок 
може бути не більше, як на 30 дітей і це не вирішить проблему у Биткові. 

Сільський голова Гунда А. О. повідомив, що сільська рада вивчить дане 
питання. Зараз ми кошти закладаємо, передбачаємо у Програмі соціально-

економічного розвитку даний захід. Якщо це не буде можливим, пізніше 
внесемо зміни. 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував відновити роботу лікарні в Биткові 
на Промислі, тому що є таке бажання у жителів Биткова, висловлені у 
соціальних мережах. Також повідомив, що у Биткові є розроблений проект 
берегоукріплення річки Розсіч. Запропонував передбачити кошти на вказаний 
об’єкт, а також повідомив, що необхідно відновити підпірну стінку в урочищі 
Гуркіт, та берегоукріплення в урочищі Горішняк. 

Сільський голова Гунда А. О. надав роз’яснення Вінтоняку В. Й. з 
висловлених питань.  



 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Депутат Хопта В. М. запропонував внести наступні зміни: зменшити 
фінансування заходу «Реконструкція нежитлового приміщення амбулаторії в с. 
Зелена, присілок Хрипелів під дошкільний навчальний заклад в с. Зелена 
Надвірнянського району Івано-Франківської області» на 100 тис. грн. і 
збільшити фінансування заходу «Поточний ремонт даху Максимецького 
будинку культури» передбачивши загальну суму 50 тис грн. Також доповнити 
перелік заходів Програми соціально-економічного розвитку заходом 
«Поточний ремонт даху Максимецької гімназії (в тому числі встановлення 
водостічної системи)» передбачивши фінансування в сумі 60 тис. грн. 

Голосування за пропозицію: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Пропозицію підтримано. 
 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

6. Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів бюджету Пасічнянської територіальної громади у 2021 
році 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 

 



 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
бюджету Пасічнянської територіальної громади у 2021 році» та надав 
роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Депутат Зварич Я. Я. запропонував уточнити заходи комплексної 
програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, виклавши їх в 
наступній редакції: «Придбання форменого одягу, запасних деталей для 
пожежних автомобілів, автомобільних шин». 

Голосування за пропозицію: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Пропозицію підтримано. 
Сільський голова Гунда А. О. запропонував уточнити заходи Програми 

розвитку фізичної культури, молодіжної політики та спорту в Пасічнянській 
сільській територіальній громаді на 2021-2025 роки передбачивши 
фінансування «Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних  
патріотичних, молодіжних, науково-пізнавальних, культурно-масових ігор-

квестів,  програм, акцій, екскурсій, таборів, семінарів, форумів, лекцій та інших 
заходів (харчування учасників, придбання призів, інвентарю») в сумі 30 тис. 
грн. при цьому зменшивши фінансування «Придбання спортивного інвентарю» 
на суму 20 тис. грн. У вказаних заходах передбачається заходи скаутської 
організації «Пласт». 

Голосування за пропозицію: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Пропозицію підтримано. 



 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-

2/2020 «Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади  на 
2021 рік» 

Доповідач: Калинюк Л. І. – т.в.о. начальника Управління фінансів 
Пасічнянської сільської ради 

 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 №29-2/2020 «Про 
бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади  на 2021 рік» та надала 

роз’яснення з даного питання. 
Запитань до доповідача не було. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Пропозицій не поступило. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 



 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

8. Про затвердження Положення про розгляд земельних спорів 

Доповідач: Зварич Я. Я. – голова постійної комісії сільської ради з 
питань земельних відносин, екології, природокористування, планування 
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток та благоустрою 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження Положення про розгляд земельних спорів» та надав роз’яснення з 
даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Депутат Хопта В. М. повідомив, що немає потреби приймати 

обговорюване рішення, адже коли земельний спір розглядається судом, то 
беруться до уваги тільки матеріали постійної депутатської комісії сільської 
ради. 

Депутат Вінтоняк В. Й. повідомив, що дана комісія буде лише 
допоміжним органом депутатської комісії, яка буде давати тільки рекомендації. 
Потреби її створювати немає. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 10; 

"Проти" – 3; 

"Утримались" – 8; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення  за основу не прийнято.). 

 

9. Про визначення вартості харчування та встановлення розміру 
батьківської плати за харчування  дітей в закладах освіти 

Доповідач: Н. В. Тимчук – т.в.о. начальника Управління освіти, 
культури, молоді та спорту 

 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
визначення вартості харчування та встановлення розміру батьківської плати за 
харчування  дітей в закладах освіти» та надала роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Сільський голова Гунда А. О. повідомив, що в матеріалах сесії вказана 

сума 20 гривень. Проте, на Дні депутата домовились, що встановлюємо суму 25 
гривень. Тому, при голосуванні проекту рішення за основу, беремо до уваги 
суму 25 гривень. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Пропозицій не поступило. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення не прийнято. 
Відомість про результати голосування додаються. 

 

10. Про надання пільг реабілітованим громадянам, інвалідам І та II 
групи по зору та дітям інвалідам до 18 років по зору на 2021-2025 роки 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про надання 
пільг реабілітованим громадянам, інвалідам І та II групи по зору та дітям 
інвалідам до 18 років по зору на 2021-2025 роки» та надав роз’яснення з даного 
питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 



 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

11. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Амбулаторія групової 
практики сімейної медицини участок Фентералі в с. Зелена 
Надвірнянського району Івано-Франківської області-нове будівництво» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови  

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
прийняття на баланс затрат по об’єкту «Амбулаторія групової практики 
сімейної медицини участок Фентералі в с. Зелена Надвірнянського району 

Івано-Франківської області-нове будівництво»» та надав роз’яснення з даного 
питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

12. Про прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з 
реконструкцією школи на 480 учнівських місць в с. Битків 
Надвірнянського району Івано-Франківської області» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 



 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
прийняття на баланс затрат по об’єкту «Добудова з реконструкцією школи на 
480 учнівських місць в с. Битків Надвірнянського району Івано-Франківської 
області»» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував не приймати на баланс вказані 
затрати, оскільки є борги перед підрядником в сумі приблизно 1,5 млн. грн., 
відповідно можуть виникнути проблеми. Рекомендував доопрацювати дане 
питання. 

Головуючий запропонував перейти до голосування за рішення в цілому.  
 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 1; 

"Проти" – 1; 

"Утримались" – 19; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 5. 

Рішення не прийнято. 
Відомість про результати голосування додається. 

 

13. Про зобов’язання у зв’язку з реалізацією проекту «Об’єднані  
спадщиною: збереження історичної  спадщини фортеці Пнів в Україні та 
фортеці Ардуд  в Румунії з метою розвитку туризму» 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
зобов’язання у зв’язку з реалізацією проекту «Об’єднані  спадщиною: 
збереження історичної  спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд  в 
Румунії з метою розвитку туризму»» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
 



 

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

14. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2021 № 9-/2020 

«Про утворення виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради та 
затвердження його персонального складу» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2021 № 9-/2020 «Про 
утворення виконавчого комітету Пасічнянської сільської ради та затвердження 
його персонального складу»» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 



 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

15. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-

1\2020 «Про утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту як 
юридичної особи публічного права Пасічнянської сільської ради» 

Доповідач: Тимчук Н. В.. – т.в.о. начальника Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 №12-1\2020 «Про 
утворення Управління освіти, культури, молоді та спорту як юридичної особи 
публічного права Пасічнянської сільської ради»» та надала роз’яснення з 
даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 



 

16. Про затвердження Положень про заклади культури Пасічнянської 
сільської територіальної громади 

Доповідач: Томин О. І. – т.в.о. начальника відділу культури Управління 
освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
затвердження Положень про заклади культури Пасічнянської сільської 
територіальної громади» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

17. Про передачу майнових комплексів в оперативне управління 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської 
ради 

Доповідач: Тимчук Н. В.. – т.в.о. начальника Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради  

 

Доповідач ознайомила депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
передачу майнових комплексів в оперативне управління Управлінню освіти, 
культури, молоді та спорту Пасічнянської сільської ради» та надала 

роз’яснення з даного питання. 
Запитань до доповідача не було. 



 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

18. Про передачу майнових комплексів в оперативне управління КП 
«Пасічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги» 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 
некомерційний центр первинної медичної допомоги» Пасічнянської сільської 
ради 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
передачу майнових комплексів в оперативне управління КП «Пасічнянський 
некомерційний центр первинної медичної допомоги» та надав роз’яснення з 
даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 



 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

19. Про списання та знесення нефункціонуючих аварійних будівель 

Доповідач: Осташук В. М. – староста с. Зелена 
Співдоповідач: Гунда А. О. – сільський голова 

Співдоповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
списання та знесення нефункціонуючих аварійних будівель», експертними 
висновками та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 



 

20. Про припинення повноважень депутата Пасічнянської сільської 
ради Андрусяка Василя Васильовича 

Доповідач: Гунда А. О. – сільський голова 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 
припинення повноважень депутата Пасічнянської сільської ради Андрусяка 
Василя Васильовича» та надав роз’яснення з даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 
Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  
Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 2; 

Відсутні – 6. 

 (Рішення прийнято за основу.). 
 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 
“За” – 17; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 2; 

Відсутні – 6. 

Рішення прийнято. 
Рішення та відомість про результати голосування додаються. 
 

21. Розгляд земельних питань 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 
відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 
Пасічнянської сільської ради 

 
Про виключення з порядку денного питань: 
10. Про вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0801 га для 

ведення особистого селянського господарства в с. Пасічна, вул. С.Галечко –гр. 
Цимбалюк А.І. 

23. Про надання дозволу на розробку детального плану території на 
земельну ділянку, яка відводиться у власність, орієнтовною площею 0,1297 га 
для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд в с. Зелена, прис. Борсучна Берту А. С. 



 

36. Про затвердження детального плану території на земельну ділянку, 
цільового призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 
господарства для будівництва і  обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд площею 0,1423 га в с. Максимець, присілок 
Максимець-звір Бідочко І. Р., Юрчилюк І. В., Галанджій В.І. 

73. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки площею 0.0510 га ріллі для ведення особистого 
селянського господарства в урочище “Голиця” Ломпасу Ю. І. 

89. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
земельної ділянки: 1) в с. Пнів, вул. Річки, 4, площею 0,0962га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Герба 
В.М. 

163. в с. Пнів, вул. УСС, 90а, площею 0,0136га, для обслуговування ЗТП-

461, терміном на 20 років АТ «Прикарпаттяобленерго». 

164. в с. Пнів, вул. УСС, 153а, площею 0,4182га, для обслуговування ПС 
35/6 кВ «Пасічна» терміном на 20 років АТ «Прикарпаттяобленерго». 

165 – 210. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
Публічному акціонерному товариству «Укрнафта». 

215. Про надання пільги в розмірі 100% за земельні ділянки за межами с. 
Пнів КП «Надвірнаводоканал». 

235. Про надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою в с. Пнів, 
вул. УСС, Черемшини, Гуменівка, Франка ТОВ «Смек». 

 

Після обговорення вказаних питань та враховуючи пропозиції депутатів, 
головуючий поставив на голосування пропозицію: виключити з порядку 
денного та зняти з розгляду питання №10, №23, №36, №73, №89, №163, №164, 
№№165-210, 215, №235.  

Пропозицію підтримано. Рішення з даних питань не приймались. 
Відомість про результати голосування додається. 

 
Про вилучення земельних ділянок з користування громадян та 

відведення їх до земель запасу сільської ради: 
1. в с. Пнів, вул. Річки, орієнтованою площею 0,09га, для ведення 

особистого селянського господарства Томин В.Д.  
2. в с. Пнів, вул. УСС, орієнтованою площею 0,1790га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андріїв 
Д.М.  

3. в с. Пнів, ур. Забереж, орієнтованою площею 0,048га, для ведення 
особистого селянського господарства; 2) в с. Пнів, ур. Фальчі, орієнтованою 
площею 0,1027га, для ведення особистого селянського господарства Дисько 
М.М.  

4. в с. Пнів, вул. Річки, орієнтованою площею 0,06га, для ведення 
особистого селянського господарства Мушак А.П.  



 

5. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,0801 га для ведення 
особистого селянського господарства Цимбалюк А.І. 

6. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,0421 га для ведення 
особистого селянського господарства Дрімуш О.О. 

7. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,1466 га для ведення 
особистого селянського господарства Грабівчук М.М. 

8. в с. Постоята , вул. Постоята орієнтовною площею 0,1242 га для ведення 
особистого селянського господарства Дронюка В.М. 

9. в с. Пасічна , вул. І.Франка орієнтовною площею 0,1341 га для ведення 
особистого селянського господарства Климюк В.І. 

11. в с. Черник, присілок Зелениця Верхня орієнтовною площею 0,0400 га 
для ведення особистого селянського господарства  Лайщук О.В. 

12. в смт. Битків орієнтовною площею 0,7962 га ріллі та орієнтовною 
площею 0,1997 га сінокосу для ведення особистого селянського господарства 
Гап’яка Р. В. 

13. в смт. Битків орієнтовною площею 0,1838 га ріллі для ведення особистого 
селянського господарства Гап’яка І. В. 

14. в смт. Битків вул. Шевченка, 307 орієнтовною площею 0,1500 га для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Юрчилюка І. М. 

15. в смт. Битків орієнтовною площею 0,1500 га сінокосу для ведення 
особистого селянського господарства Корж Д. В. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за основу.  
(Рішення прийнято за основу.). 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 
зауваження. 

Змін та пропозицій не було. 
Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Рішення прийнято. 
Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 

 

Про надання дозволу на розробку детального плану території забудови 
земельних ділянок: 

16. в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1199га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Григораш 
Л.М. 

17. в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В.Р. 

18. в с. Білозорина, ур. Долини, площею 0,2284га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дирда 
Н.М. 

19. в с. Пасічна, вул. Галечко орієнтовною площею 0,1199 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
Вінтоняк П.П. 



 

20. в с. Пасічна, вул. Галечко орієнтовною площею 0,0421 га для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
Дрімуш Л.М. 

21. в с. Пасічна, вул.Софії Галечко349 орієнтовною площею 0,2500 га для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 
споруд Сенатовича В.П. 

22. в с. Пасічна, вул. І.Франка орієнтовною площею 0,1341 га для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд Лесюк В.В. 

24. в с. Черник, прис. Черник площею 0,5089 га цільове призначення якої 
змінюється з ведення особистого селянського господарства для будівництва і  
обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд 
Поповичу Ю.І. 

25. в смт. Битків, вул. Михайлюка орієнтовною площею 0.1500 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд Госедло О. М. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

Про затвердження детальних планів території окремих земельних 
ділянок: 

26. в с. Пнів, ур. Горби, площею 0,1979га, для будівництва, обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Пікуляк Н.І. 

27. в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пікуляк 
І.В. 

28. в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,1561га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Бабух 
М.І. 

29. в с. Пасічна, вул. Галечко орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
Михайлюк А.М. 

30. в с. Пасічна, вул. Галечко орієнтовною площею 0,07 га для будівництва і  
обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд Саміляк 
О.М. 



 

31. в с. Пасічна, вул. В.Стуса орієнтовною площею 0,0508 га для будівництва 
і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд 
Ванджура С.В. 

32. в с. Пасічна, вул. Л.Українки, 42 орієнтовною площею 0,0697 га для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 
споруд Соколова О.В. 

33. в с. Зелена, присілок Фентераль орієнтовною площею 0,25 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд Косюк Ю. Д. 

34. в  с. Зелена, присілок Фентераль орієнтовною площею 0,0540 га для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд Цукановій Т.М. 

35. в  с. Зелена, присілок Фентераль орієнтовною площею 0,1199 га для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд Савчуку Д.Д. 

37. в с. Зелена присілок Лазок орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і  
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд Гуш 
Л.В. 

38. в с. Зелена присілок Лазок орієнтовною площею 0,25 га для будівництва і  
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 
Ференчук В. О. 

39. в смт. Битків по вул. Шевченка, б/н площею 0.2960 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  
Андрусяк О. О. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність: 

40. в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1199га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд –  

Григораш Л.М.  
41. в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1147га, для ведення особистого 

селянського господарства Івасюк М.М.  
42. в с. Пнів, вул. Л. Українки, площею 0,0640га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 



 

43. в с. Пнів, вул. М. Черемшини, площею 0,3446га, для ведення особистого 
селянського господарства Космірак І.В. 

44. в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,08га, для ведення особистого 
селянського господарства Космірак І.В. 

45. в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,1228га, для ведення особистого 
селянського господарства Космірак І.В. 

46. в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1098га, для ведення особистого 
селянського господарства Кричовська Л.Й. 

47. в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,4561га, для ведення особистого 
селянського господарства Максімко А.І. 

48. в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,6964га, для ведення особистого 
селянського господарства Грицик І.М. 

49. в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,3110га, для ведення особистого 
селянського господарства Гавринюк М.В. 

50. в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,0604га, для ведення особистого 
селянського господарства Баде І.В. 

51. в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1750га, для ведення особистого 
селянського господарства Баде П.П. 

52. в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,1027га, для ведення особистого 
селянського господарства Вірста М.В. 

53. в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0488га, для ведення особистого 
селянського господарства Вірста М.В. 

54. в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,0663га, для ведення особистого 
селянського господарства Герба В.М. 

55. в с. Пасічна, вул. Л.Українки орієнтовною площею 0,1188 га для ведення 
особистого селянського господарства Михайлюк А.М. 

56. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,0801 га для ведення 
особистого селянського господарства Байдюк Н.М. 

57. в с. Пасічна, вул. Франка орієнтовною площею 0,1220 га для ведення 
особистого селянського господарства Герби М.В. 

58. в с. Пасічна, вул. Франка орієнтовною площею 0,1416 га для ведення 
особистого селянського господарства Герби М.В. 

59. в с. Пасічна, вул. Франка орієнтовною площею 0,0562 га для ведення 
особистого селянського господарства Герби М.В. 

60. в с. Постоята, вул. Постоята орієнтовною площею 0,1242 га для ведення 
особистого селянського господарства Грушки І.М. 

61. в с. Постоята, вул. Постоята орієнтовною площею 0,2960 га для ведення 
особистого селянського господарства Грушки І.М. 

62. в с. Пасічна, вул. Софії Галечко, 349 орієнтовною площею 0,2500 га  для 
будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд Сенатовича В.П. 

63. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,0421 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 
споруд Дрімуш Л.М. 



 

64. в с. Пасічна, вул. І.Франка орієнтовною площею 0,1341 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 
споруд Лесюк В.В. 

65. в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,1199 га для 
будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 
споруд Вінтоняк П.П. 

66. в с. Черник присілок Центр, б/н орієнтовною площею 0,1678 га для 
ведення особистого селянського господарства Дирда М.Ю. 

67. в с. Черник, присілок Центр, б/н орієнтовною площею 0,2514 га для 
ведення особистого селянського господарства Дирда М.Ю. 

68. в с. Зелена, присілок Зелениця-Верхня орієнтовною площею 0,3245 га для 
ведення особистого селянського господарства Онуфрак О. В. 

69. в с. Черник, присілок Зелениця Верхня орієнтовною площею 0,0641га для 
ведення особистого селянського господарства Лайщук Г.В. 

70. в смт. Битків, вул. Михайлюка площею 0.1500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Госедло 
О. М. 

71. в смт. Битків, вул. Шевченка, 896/Б площею 0.0650 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  Ломпасу 
В. І. 

72. в смт. Битків, вул. Михайлюка площею 0.1909 га ріллі для ведення 
особистого селянського господарства Гордіці С. В. (депутат Букатюк Т. І. 
заявив, що не братиме участі в голосуванні за вказане рішення в зв’язку з 
можливим конфліктом інтересів) 

74. в смт. Битків, вул. Шевченка площею 0.0364 га ріллі для ведення 
особистого селянського господарства Юрчилюку М. М. 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
та надання земельних ділянок у власність 

75. в с. Пнів, вул. Федьковича, 81, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Кричовська Л.Й. 

76. в с. Пнів, вул. Федьковича, 96, площею 0,1429га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Зварич 
А.І.  



 

77. в с. Пнів, вул. Лани, 10, площею 0,25га, для будівництва, обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд Гордійчук В.Д. 

78. в с. Пнів, вул. Франка, 30, площею 0,0710га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Гордійчук Г.М. 

79. в с. Пнів, вул. Річки, 65, площею 0,1944га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Кричовська Т.Я. 

80. в с. Мозолівка, вул. Я. Мудрого, 60, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Синогубик А.П. 

81. в с. Пнів, вул. Річки, 31, площею 0,0861га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Максімко 
А.І. 

82. в с. Пнів, вул. Шевченка, 44, площею 0,1686га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Вінтоняк 
М.Д. 

83. в с. Пнів, вул. Черемшини, 33, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак 
І.В. 

84. в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, 138, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ковалюк 
М.М. 

85. в с. Пнів, вул. Долішнянка, 96, площею 0,2345га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ломпас 
М.П. 

86. в с. Пнів, вул. Федьковича, 39, площею 0,25га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Баде П.П. 

87. в с. Пнів, вул. Карпатська, 15, площею 0,1218га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Госедло 
Л.І. 

88. в с. Пнів, вул. Річки, 4, площею 0,0962га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Герба 
В.М. 

90. площею 0,2039 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. Довбуша, 17 Гегна Є.С. 

91. площею 0,0883 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. І.Франка, 107, А Клим′юк 
М.В. 

92. площею 0,1357 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Постоята, вул. Постоята, 60А Пуканюк 
Я.М. 

93. площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. Шевченка, 36,а Данилюк 
С.В. 



 

94. площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. І.Франка, 32 Герба М.В. 

95. площею 0,0944 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. С.Галечко, 365а Стецюк 
А.М. 

96. площею 0,1449 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Букове, вул. Бухтівець Прокопенко В.В. 

97. площею 0,1249 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. І.Франка,108 а– гр. Гірко 
С.О. 

98. площею 0,2358 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. С.Галечко,67а Типусяк В.В. 

99. площею 0,0411 га для будівництва і обслуговування житлового будинку , 
господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. С.Галечко Репику А.І. 

100. площею 0,1130 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. Розтока, 18Б Сугай 
Ю.В. 

101. площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Черник, Зеленської сільської 
ради, присілок Центр, 98 Дирда М.Ю. 

102. площею 0,1064 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена, присілок Хрипелів, 57 
Осьодло С.В. 

103. площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в с. Зелена, присілок Лазок, 21 
Онуфрак Т.Ю. 

104. площею 0,1792 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена, присілок Хрипелів, 152 
Лайщук Г.В. 

105. площею 0,1938 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена, присілок Хрипелів,163а 
Герилюку В.П. 

106. площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  на присілку Зелениця Нижня,16 в с. 
Черник Остап’юку А.Д. 

107. площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Максимець,присілок Максимець-

Бистриця,74 Гунді Д.Д. 
108. площею 0,0926 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена,присілок Лазок 20А 
Дзебчук Ю.Б. 

109. площею 0,0745 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена,присілок Фентераль 
Поповичу Ю.І. 



 

110. площею 0,0295 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена,присілок Фентераль 
Поповичу Ю.І. 

111. площею 0,1500 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків. вул. Шевченка, 249 
Іваницькій Ю. М. 

112. площею 0,1500 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків вул. Шевченка, 122,а 
Юрчилюку М. М. 

113. площею 0,1118 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд в смт. Битків вул. Шевченка, 896/А 
Ломпасу Ю. І. 

114. площею 0,1280 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків вул. Шевченка, 644 

Госедло М. І. 
115. площею 0,0840 га для будівництва і  обслуговування житлового 

будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків вул. Шевченка, 52 
Корж М. Ф. 

116. площею 0,1499 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків вул. Шевченка, 273/б 
Стефанюку І. Ю. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок у власність: 
117. в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,0534 га, для ведення особистого 

селянського господарства Спас Т.А. 
118. в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,1916га, для ведення 

особистого селянського господарства Спас Т.А. 

119. в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,0855га, для будівництва, 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
Андрейчук М.Д. 

120. в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0887га, для ведення особистого 
селянського господарства Зварич А.І. 

121. в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,2369га, для ведення особистого 
селянського господарства Зварич А.І. 



 

122. в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0214га, для ведення особистого 
селянського господарства Зварич А.І. 

123. в с. Білозорина, вул. Шкільна, площею 0,2299га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Шкрум 
О.І. 

124. в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,1344га, для ведення особистого 
селянського господарства Дисько В.Д. 

125. в с. Пнів, ур. На 6-му кілометрі, площею 0,0904га, для ведення 
особистого селянського господарства Дисько В.Д. 

126. в с. Білозорина, вул. Плоснина, площею 0,1254га, для ведення 
особистого селянського господарства Дисько В.Д. 

127. в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,3689га, для ведення 
особистого селянського господарства Лоп’янецька О.В. 

128. в с. Пнів, вул. Лани, площею 0,0841га, для ведення особистого 
селянського господарства Максимюк Т.Я. 

129. площею 0,2494 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. В.Стуса Колейко Д. 
В. 

130. площею 0,0842 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд в с. Пасічна, вул. С.Галечко Савчук 
М.В, Савчук М.М. 

131. площею 0,1332 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. Стуса Грицюк О.М. 

132. площею 0,0295 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Хопта С.С. 

133. площею 0,0398 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Хопта С.С. 

134. площею 0,0269 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Рябой Л.М. 

135. площею 0,3626 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Василик Т.О. 

136. площею 0,0720 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Грабівчук С.С. 

137. площею 0,1651 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Типусяк І.В. 

138. площею 0,2146 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Михайлюк А.М. 

139. площею 0,0864 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Саміляк О.М. 

140. площею 0,0488 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Сугай Ю.В. 

141. площею 0,1005 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Насадюк Г.В. 

142. площею 0,0540 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Насадюк Г.В. 



 

143. площею 0,0882 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Кузьмук С.Д. 

144. площею 0,0418 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Пасічна, вул. С. Галечко Кузьмук С.Д. 

145. площею 0,2497 для ведення особистого селянського господарства в 
с. Постоята, вул. Постоята Космірак О. М. 

146. площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Максимець, присілок Максимець 
- Бистриця Кузюку С.Д. 

147. площею 0,0806 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в с. Зелена, присілок Фентераль 
Осташук Л.Ю. 

148. площею 0,1161 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Зелена, присілок Хрипелів Вінтоняк Л.М. 

149. площею 0,0514 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Зелена, присілок Хрипелів Вінтоняк Л.М. 

150. площею 0,5096  га для ведення особистого селянського 
господарства в с. Максимець, присілок Максимець - Бистриця Кузюку С.Д. 

151. площею 0,3818 га для ведення особистого селянського господарства  
в селі Черник,присілок Зелениця-Нижня Остап’юк Г.М. 

152. площею 0,3346 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Зелена, присілок Хрипелів-звір Косюк Г.В. 

153. площею 0,0421  га для ведення особистого селянського 
господарства- с. Зелена, присілок Хрипелів-звір Косюк Г.В. 

154. площею 0,6420  га для ведення особистого селянського 
господарства-за межами населеного пункту с. Зелена, присілок Хрипелів 
урочище Став Кузюку С.І. 

155. площею 0,3590  га для ведення особистого селянського 
господарства- с. Зелена, присілок Лазок Максимчук В.Д. 

156. площею 0,5283  га для ведення особистого селянського 
господарства- с.Максимець, присілок Максимець Бистриця Максимчук В.Д. 

157. площею 1,1955 га для ведення особистого селянського господарства 
в с. Максимець, прис. Максимець-Звір Щербюка І. В. 

158. площею 0.1500 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків по вул. Михайлюка, 
б/н Пилип’юку Д. Т. 

159. площею 0.0566 га для будівництва і  обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель та споруд в смт. Битків по вул. Шевченка, б/н 
Андрусяку І. М. 

160. площею 0.2365 га ріллі для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Битків в урочище “Гига” Гунді Д. О. 

161. площею 0.0782 га ріллі для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Битків в урочище “Гига” Гунді Д. О. 

 



 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

162. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду площею 0,0161 га 
Сакевичу Григорію Васильовичу для обслуговування нежитлового 
приміщення (магазину). 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 
 

211. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
площею 0,12 га в с. Пнів для будівництва та обслуговування сховища для 
тимчасового зберігання піщано-мулових залишків від зачистки 
резервуарів в районі свердловини №4-Південний Гвізд з ставкою орендної 
плати 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомість  про результати голосування додаються. 
 

Про надання згоди на проведення експертно-грошової оцінки 
земельних ділянок для їх викупу: 

212. площею 0,0595 га для обслуговування магазину в с. Пасічна, вул. С. 
Галечко, 13,б Абрам'юк  У.Я. 



 

213. площею  0,0529 га для обслуговування магазину в с. Пасічна, вул. 
С.Галечко, 382/а Ференцюк М.В. 

214. площею 0,1200га для обслуговування кафе «Вільшина» в с. Пасічна, 
вул. С.Галечко Гринішак Р.Я. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

216. Про укладення з СТ Надвірнянське КТО договору оренди 
земельної ділянки площею 0.0787 га, для обслуговування магазину 
“Промтовари-3”, котра розташована в смт. Битків по вул. Шевченка, 116 

217. Про укладення з СТ Надвірнянське КТО договору оренди 
земельної ділянки площею 0.0511 га, для обслуговування магазину 
“Промтовари-4”, котра розташована в смт. Битків по вул. Шевченка, 582 

218. Про внесення змін до діючого договору оренди землі від 
07.06.2000р. в частині розміру орендної плати за земельну ділянку площею 
0.1500 га для будівництва та обслуговування культурного центру “Розсіч” 

Букатюку М. В. 
219. Про внесення змін до діючого договору оренди землі від 

05.07.2002р. в частині розміру орендної плати на земельні ділянки площею 
137.5 кв. м. для встановлення та обслуговування приміщень магазину-

кафе в смт. Битків по вул. Шевченка, б/н Загайкевича А. А. 
220. Про внесення змін до діючого договору оренди землі від 

02.12.2005р. в частині розміру орендної плати за земельну ділянку площею 
0.0190 га для будівництва кафе “Принц” в смт. Битків по вул. Шевченка, 
б/н, (навпроти автобусної зупинки) Загайкевича А. А. 

221. Про надання дозволу на розробку технічної документації для 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 
площею 137.5 м. кв. в смт. Битків, вул. Шевченка б/н відповідно до 
договору оренди земельної ділянки від 05.07.2002р. Загайкевича А. А. 

222. Про надання дозволу на розробку технічної документації для 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості 
площею 0.1500 га в смт. Битків, вул. Шевченка б/н відповідно до договору 
оренди земельної ділянки від 05.07.2002р. Букатюку М. В. 

223. Про надання дозволу на розробку детального плану земельної 
ділянки площею 0,0052 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  (для обслуговування магазину за адресою смт. Битків по вул. 
Шевченка, 582-а) Рудейчук О. М. 



 

224. Про надання дозволу на розробку детального плану земельної 
ділянки площею 0,0090 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (для обслуговування магазину за адресою смт. Битків по вул. 
Шевченка, 355-б) Дмитрук К. І. 

225. Про надання дозволу на розробку детального плану земельної 
ділянки площею 0,0121 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (для обслуговування магазину за адресою смт. Битків по вул. 
Шевченка, 882) Бедрій Ю. М. 

226. Про надання дозволу на розробку детального плану земельної 
ділянки площею 0,0040 га для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі (для обслуговування магазину за адресою смт. Битків по вул. 
Шевченка, 778) Бедрій Ю. М. 

227. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,0177 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 576-а) Годзюру В. І. 

228. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,0131 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 396-а) Годзюр О. Д. 

229. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,0140 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 47/Е) Ломпасу М. П. 

230. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,0052 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 582-а) Рудейчук О. М. 

231. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0121 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 882) Бедрій Ю. М. 

232. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0040 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 778) Бедрій Ю. М. 

233. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0090 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування 
магазину за адресою смт. Битків по вул. Шевченка, 355/б) Дмитрук К. І. 

234. Про надання дозволу на розробку  технічної документації  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 9.00 га для 
розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд  підприємствами, що пов’язані  з користуванням надрами, для 



 

розробки та обслуговування адміністративно-виробничих приміщень – ДП 
«Івано-Франківський ОБЛАВТОДОР» 

Головуючий поставив на голосування прийняття проектів рішень за 
основу.  

(Рішення прийнято за основу.). 
Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 
Змін та пропозицій не було. 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  
Рішення прийнято. 

Рішення та відомості  про результати голосування додаються. 
 

Головуючий оголосив, що питання порядку денного четвертої сесії 
сільської ради восьмого скликання розглянуто, після чого подякував депутатам 
та всім присутнім за участь в роботі сесії та інформував, що наступна сесія 
відбудеться орієнтовно в кінці травня 2021 року. На сесії будуть розглянуті 
питання відповідно до плану роботи Пасічнянської сільської ради на 2021 рік. 

Головуючий оголосив четверту сесію Пасічнянської сільської ради 
закритою.  

Прозвучав Гімн України. 
 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


