
 
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

ПРОТОКОЛ 

 

28.05.2021                    Початок о 15:00 год. 

село Пнів 

 

 

Присутні:  25 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 ознайомив депутатів з порядком денним шостої сесії 

сільської ради: 

1.  Про передачу газорозподільних систем у комунальну власність 

Пасічнянської сільської територіальної громади 

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

2.  Про звернення сільської ради 

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

3.  Про внесення змін до рішення сільської  ради від 01.12.2020 № 5-1/2020 

«Про постійні комісії Пасічнянської сільської ради» 

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

4.  Про Стипендії та премії Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

5.  Про затвердження Антикорупційної програми Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

6.  Про затвердження Положень про відділи Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

 



 

7.  Про затвердження Програми підтримки перевізників, які здійснюють 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах до населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної громади та є платниками податків 

до бюджету громади на 2021 рік 

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

8.  Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету 

територіальної громади у 2021 році 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 

НЦПМД» 

9.  Про утворення служби у справах дітей Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

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

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 

11.  Про встановлення пільги зі сплати земельного податку 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

12.  Про затвердження проектно-кошторисної документації на стадії робочий 

проект: «Облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного 

призначення та будівництва історичного закладу культури «Пнівська 

криївка» в с. Пнів, вул. Промислова Надвірнянського району – нове 

будівництво» 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

13.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного 

призначення та будівництва історичного закладу культури «Пнівська 

криївка» 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

14.  Розгляд земельних питань. 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

15.  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) 

 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував включити до порядку денного 

питання «Про встановлення та розміщення літніх торгових майданчиків та 

палаток для торгівлі пивом». 

Сільський голова А. О. Гунда повідомив, що зазначене питання та рішення 

з даного питання є регуляторним актом і потребує дотримання регуляторної 

процедури. Вказаний проект регуляторного акту розміщений на сайті 

Пасічнянської громади і буде розглядатись на сесії сільської ради 08.07.2021 

року. Якщо є потреба обговорити дане питання, то пропонується його 

розглянути в «Різному». 

Депутат Хопта В. М. запропонував розглянути питання про преміювання 

вчителів, які підготували учнів, що набрали 190 і більше балів на ЗНО. 

Сільський голова А. О. Гунда повідомив, що дане питання розглядалося на 

дні депутата і не було підтримане. За бажанням депутата, сесія розгляне його 

пропозиції при розгляді питання «Про Стипендії та премії Пасічнянської 

сільської ради». Запропонував депутатам зараз подавати пропозиції до порядку 

денного сесії, а не пропозиції по розгляді того чи іншого питання. 

Депутат Крицький А. В. повідомив, що надійшла пропозиція від фракції 

«Європейська солідарність» про включення в порядок денний питання: 

16.  «Про звернення сільської ради» з приводу нового порядку призначення 

субсидій» 

17. «Про звернення сільської ради» з приводу відкриття сервісного центру 

в м. Надвірна.  

Запропонував включити вказане питання до порядку денного сесії. 

 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3 

 (Пропозицію підтримано) 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття порядку денного в цілому. 

Голосування за прийняття порядку денного в цілому: 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (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 Вінтоняк В. Й. озвучив запит щодо встановлення інтернетмережі 

в смт. Битків, вул. Михайлюка (урочище «Бенюки»); 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

Депутат Вінтоняк В. Й. озвучив запит щодо будівництва та відкриття 

місць для висадки пасажирів по вул. Промисловій (урочище «Барвінок») та вул. 

Шевченка (урочище «Бабецький поворот»); 

Депутати сільської ради підтримали даний запит. 

Депутат Сенатович М. І. озвучив запит щодо передбачення коштів за 

результатами перевиконання дохідної частини бюджету громади за 1 півріччя 

2021 року. 

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” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються.) 

 

Депутат Вінтоняк В. Й.  озвучив звернення щодо виділення коштів для 

ремонту старої церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селищі Битків та 

облаштування там музею. 

Депутат Михайлюк М. М.  озвучила звернення щодо ремонту доріг 

комунальної власності в дільниці «Поле» та с. Постоята. 

Депутат Хопта В. М.  озвучив депутатське звернення щодо включення до 

порядку денного наступної сесії звіту про виконання бюджету. 

Головуючий повідомив, що відповіді на звернення будуть надіслані 

поштою. 



 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про передачу газорозподільних систем у комунальну власність 

Пасічнянської сільської територіальної громади 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради  
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

передачу газорозподільних систем у комунальну власність 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” – 25; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 2. 

 (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” – 25; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 2. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

2. Про звернення сільської ради 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

звернення сільської ради» 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 



 

Відсутні – 2. 

 (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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 1; 

Відсутні – 2. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

 

3. Про внесення змін до рішення сільської  ради від 01.12.2020 № 5-1/2020 

«Про постійні комісії Пасічнянської сільської ради» 

Доповідач: Крицький А. В. – секретар Пасічнянської сільської ради 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

внесення змін до рішення сільської  ради від 01.12.2020 № 5-1/2020 «Про 

постійні комісії Пасічнянської сільської ради»» 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 



 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

4. Про Стипендії та премії Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

Стипендії та Премії Пасічнянської сільської ради» та надав роз’яснення з 

даного питання. 

Запитань до доповідача не було. 

Сільський голова Гунда А. О. повідомив, що в матеріалах сесії вказана 

сума Стипендії 1000 гривень. Проте, на Дні депутата домовились, що 

встановлюємо суму 500 гривень. Тому, при голосуванні проекту рішення за 

основу, беремо до уваги суму 500 гривень. 

 

Головуючий поставив на голосування прийняття проекту рішення за 

основу.  

Голосування за прийняття проекту рішення за основу: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 3; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 1 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Депутат Пилипюк О. В. запропонувала пункт 3 проекту рішення викласти 

в наступній редакції: «3. Призначити з 01.01.2021 року до 30.06.2021 року 

щомісячні Стипендії Пасічнянської сільської ради за високі досягнення у 

навчанні, спорті, науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві 

відповідно до Списку стипендіатів згідно з додатком 3 до даного рішення» 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7 

 (Пропозицію підтримано) 

Депутат Хопта В. М. запропонував розробити Положення про 

преміювання вчителів та розглянути на наступній черговій сесії сільської ради  

(Надано протокольне доручення Управлінню освіти, культури, молоді та 

спорту). 

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 затвердження Антикорупційної програми Пасічнянської сільської 

ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження Антикорупційної програми Пасічнянської сільської ради» 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. 

 

 

 

 



 

6. Про затвердження Положень про відділи Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження Положень про відділи Пасічнянської сільської ради» 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” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

 

7. Про встановлення пільги зі сплати земельного податку 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

встановлення пільги зі сплати земельного податку» 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. 

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 Програми підтримки перевізників, які здійснюють 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах до населених пунктів 

Пасічнянської сільської територіальної громади та є платниками податків 

до бюджету громади на 2021 рік 

Доповідач: Юрчило Т. М. – заступник Пасічнянського сільського голови 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження Програми підтримки перевізників, які здійснюють перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах до населених пунктів Пасічнянської 

сільської територіальної громади та є платниками податків до бюджету громади 

на 2021 рік» та надав роз’яснення з даного питання. 

Депутат Хопта В. М. запитав доповідача, чи є інформація, скільки 

перевізники сплатили податків до бюджету громади? Також повідомив, що 

немає необхідності приймати таку програму, коли перевізники сплатили до 

бюджету менше, ніж сума компенсації згідно даної програми. 

Враховуючи пропозицію депутата Хопти В. М., головуючий поставив на 

голосування пропозицію: доопрацювати дане питання та винести на розгляд 

наступної чергової сесії сільської ради.  

Голосування за пропозицію: 

“За” – 21; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 6. 

Пропозицію підтримано. Питання знято з розгляду. 

 



 

9. Про затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету 

територіальної громади 

Доповідач: Накладюк Т. В. – заступник директора КП «Пасічнянський 

НЦПМД» 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження місцевих програм, які фінансуватимуться з бюджету 

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” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (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” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

10. Про утворення служби у справах дітей Пасічнянської сільської ради 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова  
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

утворення служби у справах дітей Пасічнянської сільської ради» 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. 

 

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

«Про бюджет Пасічнянської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

Доповідач: Гунда А. О. – Пасічнянський сільський голова 
Доповідач ознайомив 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 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” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував депутатам подавати свої пропозиції та 

зауваження. 

Депутат Вінтоняк В. Й. запропонував виділити кошти КП «Лісовик» на 

придбання спецодягу та засобів захисту. 

Сільський голова Гунда А. О. запропонував зменшити субвенцію 

Надвірнянській міській раді на відшкодування витрат по наданню дошкільної 

освіти  дітям з населених пунктів Пасічнянської територіальної громади на 

суму 25000 грн. і за рахунок цих коштів збільшити фінансування КП «Лісовик» 

на придбання спецодягу та засобів захисту. 

Голосування за пропозицію: 



 

“За” – 22; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 2; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (Пропозицію підтримано). 

Сільський голова Гунда А. О. поставив на голосування пропозицію 

постійної комісії сільської ради з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету, фінансів, податків та інвестицій щодо виділення коштів в сумі 24 000 

грн. на технічний огляд та страхування транспортних засобів, шкільних 

автобусів, а також коштів в сумі 180000 грн. на оплату виконання геодезичних 

вишукувань в тому числі проведення візуального обстеження 

місцевості/території, зібрання вихідних даних, проведення тахометричної 

зйомки та експертизу проектно-кошторисної документації. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (Пропозицію підтримано). 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому.  

Поіменне голосування за прийняття рішення в цілому: 

“За” – 23; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 1; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

12. Про затвердження проектно-кошторисної документації на стадії 

робочий проект: «Облаштування площинних споруд оздоровчо-

вишкільного призначення та будівництва історичного закладу культури 

«Пнівська криївка» в с. Пнів, вул. Промислова Надвірнянського району – 

нове будівництво»  

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради  
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження проектно-кошторисної документації на стадії робочий проект: 

«Облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного призначення та 

будівництва історичного закладу культури «Пнівська криївка» в с. Пнів, вул. 

Промислова Надвірнянського району – 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” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Рішення прийнято за основу.). 

 

Головуючий запропонував вказати в рішенні загальну кошторисну вартість 

проекту – 1 млн. 498 тис. грн. 

Голосування за пропозицію: 

“За” – 20; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 7. 

 (Пропозицію підтримано). 

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. 

 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного 

призначення та будівництва історичного закладу культури «Пнівська 

криївка» 

Доповідач: Максимюк Р. Д. – головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, екології, комунальної власності, архітектури та містобудування 

Пасічнянської сільської ради 
Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

облаштування площинних споруд оздоровчо-вишкільного призначення та 

будівництва історичного закладу культури «Пнівська криївка»» 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” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

 (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” – 24; 

"Проти" – 0; 

"Утримались" – 0; 

Не брали участі у голосуванні – 0; 

Відсутні – 3. 

Рішення прийнято. 

Рішення та відомість про результати голосування додаються. 

 

14. Про звернення сільської ради 

Доповідач: Крицький А В. – секретар сільської ради 

 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення «Про 

звернення сільської ради» 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. 

 

15. 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: 

100. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки у власність в с. Пнів, ур. Парцеля, 

площею 1,0га, для ведення особистого селянського господарства Головченко 

Д.Ю.; 

116. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки у власність в с. Мозолівка, вул. 

Мозолівка, площею 0,1014га, для будівництва, обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд Попович М.В. 

117. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та надання земельної ділянки у власність в с. Пнів, вул. УСС, 47, 

площею 0,0343га, для будівництва, обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд Попович М.В. 

167. Про надання згоди на проведення експертно-грошової оцінки 

земельних ділянок для їх викупу в с. Пнів, вул. УСС, 190 є площею 0,0948 га 

для обслуговування магазину для її викупу орендарем Мазур Т.І. 

168. Про затвердження експертної-грошової оцінки земельних ділянок та 

продаж земельних ділянок в с. Зелена присілок Хрипелів земельна ділянка 

площею 0,0306 га для обслуговування магазину Осташук С.Д. 

169. Про затвердження експертної-грошової оцінки земельних ділянок та 

продаж земельних ділянок в с. Пасічна вул.С. Галечко, 382а земельна ділянка 

площею 0,0529 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

Ференцюк М.В. 

186. Про затвердження акту земельної комісії та надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою (технічної документації) на земельну ділянку в 

с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,4480га, для ведення особистого селянського 

господарства Гордійчук В.Д. 

Після обговорення вказаних питань та враховуючи пропозиції депутатів, 

головуючий поставив на голосування пропозицію: виключити з порядку 

денного та зняти з розгляду питання №100, №116, №117, №167, №168, №169, 

№186  

Пропозицію підтримано. Рішення з даних питань не приймались. 



 

Відомість про результати голосування додається. 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) ПАТ «Укрнафта»: 

- в с. Пнів, вул. УСС, 163 площею 1,64га, за цільовим призначенням «11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (відгодівельний 

комплекс) 

- в с. Пнів, площею 0,25га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (ізоляційно-

зварювальний цех) 

- в с. Пнів, вул. УСС, 159, площею 3,4500га,  за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

(цех підготовки пластового тиску) 

- в с. Пнів, вул. Промислова, 3, площею 2,2580га, за цільовим 

призначенням «11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами (будівельно-монтажний цех) 

- в с. Пнів, вул. УСС, 210, площею 3,7766га, за цільовим призначенням 

«11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

(цех ПКРС) 

- в с. Пнів, площею 0,5007га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина 

№9-Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,4000га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина 

№6-Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,4700га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина 

№4-Південний Гвізд та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,0800га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (амбар 

свердловини №4-Південний Гвізд) 

- в с. Пнів, вул. Промислова, 5, площею 1,2051га, за цільовим 

призначенням «11.01. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами (цех нафтового обслуговування) 



 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 1,3800га, за цільовим призначенням «11.01. 

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (пожежна 

частина) 

- в с. Пнів, площею 0,3700га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина 

№57-Пнів та під’їзна дорога до неї) 

- в с. Пнів, площею 0,3900га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (свердловина 

№563-Битків та під’їзна дорога до неї) 

- площею 0.2000 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №320-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №551-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №256-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.0225 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (гребінка біля свердловини №651-

Битків) в смт. Битків 

- площею 0.0216 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (гребінка біля свердловини №542-

Битків) в смт. Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №597-Битків) в смт. 

Битків 

- площею 0.3600 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 



 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №588-Битків та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.2400 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (амбар свердловини №462-

Битків) в смт. Битків 

- площею 0.5300 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №462-Битків  та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.4000 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №617-Битків та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.8500 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №807-Пасічна та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 0.3980 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №465-Битків та 

під’їзна дорога до неї ) в смт. Битків 

- площею 1.9445 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування ГУ-270 та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.4800 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування ГУ-270) смт. 

Битків в по вул. Михайлюка, 228/б 

- площею 0.1826 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(обслуговування факельного 

амбару) в смт. Битків 

- площею 0.3404 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 



 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку(свердловина №513-Битків та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- площею 0.5400 га з цільовим призначенням 11.01. для розміщення 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (для розташування та 

обслуговування об’єктів нафтогазовидобутку (свердловина №536-Битків та 

під’їзна дорога до неї) в смт. Битків 

- в с. Пасічна площею 0,02 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – гребінка біля свердловини 

№365-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №365-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,3004 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №660-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,20 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №465-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №569-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,34 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №502-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,32 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №325-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,28 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №579-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №451-Битків) 



 

- в с. Пасічна, площею 0,6860 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування очисних споруд) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №350-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,36 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №529,530-Битків) 

- в с. Пасічна, площею 0,43 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №7-Битків) 

- в с. Пасічна площею 0,36 га,  за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування об′єктів нафтогазовидобутку – свердловина №305-Битків) 

- в с. Постоята площею 1,4254 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування будівель та споруд БКНС-2) 

- в с. Пасічна площею 1,8810 га, за цільовим призначенням «11.01. Для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (розміщення та 

обслуговування будівель та споруд водозабору). 

Доповідач ознайомив депутатів та присутніх з проектом рішення з даного 

питання та надав відповідні роз’яснення 

Представник НГВУ «Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» А. М. Кібаш 

повідомив, що НГВУ «Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» розробила 

технічну документацію із землеустрою на ті ділянки, які перебувають у 

підприємства на праві постійного користування. Метою розробки технічної 

документації є внесення даних про ці земельні ділянки в реєстраційну систему 

Держгеокадастру. 

Депутат Крицький А. В. задав питання: Чи вплине розробка та 

затвердження вказаної технічної документації на розмір плати за землю від 

ПАТ «Укрнафта» до бюджету громади? 

Кібаш А. М. відповів, що вже вплинула, адже після присвоєння 

кадастрових номерів земельним ділянкам, при розрахунку плати за землю 

застосовується коефіцієнт 1,2. А до присвоєння кадастрових номерів 

застосовувався коефіцієнт 3,0. Сам факт прийняття рішення вже не вплине на 

розмір плати за землю. 



 

Депутат Крицький А. В. задав питання: Що буде, коли сільська рада не 

прийме рішення про затвердження технічної документації? 

Кібаш А. М. відповів, що до суду Пасічнянську сільську раду він подавати 

не буде. 

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 вилучення земельних ділянок з користування громадян та 

відведення їх до земель запасу сільської ради: 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, орієнтованою площею 0,1287га, для ведення 

особистого селянського господарства Приймак М.І.  

- в с. Пнів, вул. Черемшини, орієнтованою площею 0,0839га, для ведення 

особистого селянського господарства Лоленко Т.В.                                                                                            

- в с. Пнів, ур. Під замком, орієнтованою площею 0,0925га, для ведення 

особистого селянського господарства Паньків М.Д.                                                                                            

- в смт. Битків, вул. Михайлюка, 212/б, орієнтованою площею 0,1200 га, 

для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  та земельної ділянки площею 0,0300 га, для ведення особистого 

селянського господарства Коритан К. Л.  

- в смт. Битків, вул. Михайлюка, 184, орієнтованою площею 0,1500 га, для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Рудейчук Г. Ю. 

- с. Максимець, присілок  Максимець-Бистриця орієнтовною площею 0, 

2500 га  Максимчук В.Д.  

- с. Зелена, присілок  Хрипелів орієнтовною площею 0,2500 га  Гучко Л.І. 

- с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1680 га Лесюк 

Ю.В. 

- с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,0421 га в Гуша Д.М.  

- с. Пасічна, вул. Милого  орієнтовною площею 0,2318 га в Типусяк О.М 

- с. Пасічна, вул. Франка  орієнтовною площею 0,0791 га в Герби 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 надання дозволу на розробку детального плану території забудови 

земельних ділянок: 

- в с. Пнів, вул. Карпатська, площею 0,1287га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Рев’юк 

М.В. 

- в с. Максимець,  присілок Максимець орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Яремчука Р.Р 

- в с. Зелена,  присілок Лазок орієнтовною площею 0,1420 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд  Мацько О.Р. 

- в с. Пасічна,  вул. С.Галечко,102б орієнтовною площею 0,1420 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Косюка В.Д 

- в с. Постоята вул. Постоята орієнтовною площею 0,1374 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Глисти В.В 

- в с. Пасічна,  вул. Франка орієнтовною площею 0,0791 га для будівництва 

і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  гр. 

Герби О.М. 

- в с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1210 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Накладюк О.А. 

- в с. Зелена, присілок Фентираль орієнтовною  площею 0,1417 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Зеленчук Г.М. 

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Цимбалюк М.М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 622, орієнтованою площею 0,0054 га, для 

будівництва, обслуговування приміщення будівель торгівлі Герелюк М. В. 

в с. Пасічна орієнтовною площею 0,06 га для будівництва базової  станції  

стільникового зв’язку ПрАТ «Київстар». 

 

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: 

- в с. Пнів, ур. Долішнє поле, площею 0,0772га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андрусяк 

А. М. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1595га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Безерко 

С. Р. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В. Р. 

- в  с. Максимець, присілок Максимець-Звір площею 0,1423 га з ведення 

особистого селянського господарства для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд Бідочку І. Р., Юрчилюку 

І. В., Галанджій В.І. 

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Сенатовича В.П. 

- в с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва 

і  обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Бойкович О.І. 

 

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: 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0877га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк В. В.  

- в с. Пнів, ур. Фальчі, площею 0,4480га, для ведення особистого 

селянського господарства Гордійчук В. Д. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1010га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Грушко 

О. І. 

- в с. Пнів, ур. Під замком, площею 0,0925га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А. М. 

- в с. Пнів, ур. Забереж, площею 0,0685га, для ведення особистого 

селянського господарства Паньків А.М. 



 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Гаджега 

В.В. 

- в с. Мозолівка, ур. Лози, площею 0,10га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1014га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1153га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин Г. В. 

- в с. Пнів, ур. Річки, площею 0,2250га, для ведення особистого 

селянського господарства Ікавець В. М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1790га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак В. Р. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1004га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Михайленко Ю. Ю. 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,2151га, для ведення особистого 

селянського господарства Максимюк В. П. 

- в смт. Битків урочище «Голиця» орієнтованою площею 0,0510 га для 

ведення особистого селянського господарства Ломпас Ю. І. 

- в с. Зелена присілок Борсучна орієнтовною площею 0,3604 га для ведення 

особистого селянського господарства  Дуленчук В. П 

- в с. Зелена присілок Борсучна орієнтовною площею 0,4152 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сенюка І. М. 

- в с. Зелена  присілок Лазок орієнтовною площею 0,2500 га для ведення 

особистого селянського господарства Онуфрак О. І 

- в с. Зелена  присілок Фентераль орієнтовною площею 0,2618 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфрак Н. В. 

- в с. Зелена  присілок Лазок орієнтовною площею 0,1420 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Мацько О.Р 

- в с. Зелена  присілок Фентираль орієнтовною площею 0,1210 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Накладюк О. А. 

- в с. Зелена  присілок Фентираль орієнтовною площею 0,1417 га для для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Зеленчук Г. М. 

- в с. Максимець  присілок Максимець-Звір орієнтовною площею 0,1805 га 

для ведення особистого селянського господарства Лопатчук В. Д 

- в с. Черник  присілок Зелениця Верхня орієнтовною площею 0,6182 га 

для ведення особистого селянського господарства  Лайщук Г. В. 

- в с. Зелена  присілок Хрипелів орієнтовною площею 0,3637 га для 

ведення особистого селянського господарства Рябому М. О. 

- в с. Зелена  присілок Хрипелів-Звір орієнтовною площею 0,0751 га для 

ведення особистого селянського господарства Рябому М. О. 



 

- в с. Пасічна, вул. Милого орієнтовною площею 0,1624 га для ведення 

особистого селянського господарства Гуш  В. Д.  

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко,102 б орієнтовною площею 0,1623 га для 

ведення особистого селянського господарства в Косюка В. Д.  

- в с. Пасічна, вул. Франка орієнтовною площею 0,0791 га для будівництва 

і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд Герби 

О. В 

- в с. Постоята,вул. Постоята  орієнтовною площею 0,1374 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та 

споруд Глисти В. В. 

- в с. Постоята,вул. Постоята  орієнтовною площею 0,0685 га для ведення 

особистого селянського господарства Глисти В. В 

- с. Букове, вул. Бухтівець орієнтовною площею 0,0495 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сидорука О. В.  

- в с. Букове, вул. Бухтівець орієнтовною площею 0,0190 га для ведення 

особистого селянського господарства  Сидорука О. В.  

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко орієнтовною площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд Цимбалюк М. М. 

- в с. Максимець  присілок Максимець-Бистриця орієнтовною площею 

0,2500 га для ведення особистого селянського господарства Максимчук Г. 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 проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду: 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 622, орієнтованою площею 0,0054 га, для 

будівництва, обслуговування приміщення будівель торгівлі Герелюк М. 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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та надання земельних ділянок у власність 
- в с. Мозолівка, вул. Я. Мудрого, 23, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Огерук І. 

С. 

- в с. Білозорина, вул. Маричівка, 37, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Складановська Г. М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, 168, площею 0,25га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Гультай В.І. 

- в с. Пнів, вул. С. Галечко, 6, площею 0,0770га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дисько В. 

Д. 

- в с. Пнів, вул. Франка, 27, площею 0,1560га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Винник 

В. В. 

- в с. Пнів, вул. Шкрумеляка, 18, площею 0,0826га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ікавець 

В. М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 7, площею 0,1137 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузьмич 

М. М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, 830, площею 0,1156 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андрусяк 

О. І. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,0944 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Зеленчук 

І. Б. 

- в смт. Битків, вул. Промислова, 15/а площею 0,0230 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Іванків Б. 

В.  

- в смт. Битків, вул. Промислова, 7 площею 0,0227 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Томуняк 

В. І. 

- в с. Зелена, присілок Хрипелів, 61 земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Осьодло О. С. 

- в с. Пасічна, вул. Милого,6г земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Гуш В. Д. 



 

- в с. Пасічна, вул. Галечко,382  земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд  Грабівчука С. С.  

- в с. Пасічна, вул. С.Галечко земельну ділянку площею 0,0870 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Дрімуш О. О.  

- в с. Пасічна, вул. Галечко,306а земельну ділянку площею 0,2500 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Косюка І. Д.   

- в с. Пасічна, вул. Галечко,323 земельну ділянку площею 0,1683 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Типусяк Г. І. 

- в с. Пасічна, вул. Франка,25а земельну ділянку площею 0,2093 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Сидорука В. Д.   

- в с. Пасічна, вул. Милого, 72а земельну ділянку площею 0,1715 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і 

споруд Типусяк А. 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 затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок у власність: 
- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,1520га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин В.М. 

- в с. Пнів, ур. Лани, площею 0,1161га, для ведення особистого селянського 

господарства Томин В.М. 

- в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,1881га, для ведення особистого 

селянського господарства Лайщук С.І. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,0781га, для ведення особистого 

селянського господарства Лайщук С.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,3672га, для ведення особистого 

селянського господарства Угринюк С.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,0986га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Т.В. 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,0482га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Т.В. 



 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,1013га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Долішнянка, площею 0,0897га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Коло водозабору, площею 0,1111га, для ведення особистого 

селянського господарства Томин М.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,11га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,0767га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, вул. Шевченка, площею 0,0923га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, ур. Горби, площею 0,1055га, для ведення особистого 

селянського господарства Вінтоняк Т.М. 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0507га, для ведення особистого 

селянського господарства Сіщук Г.М. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук 

О.Г. 

- в с. Пнів, вул. УПА, площею 0,084га, для будівництва, обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд Крупяк В.Д. 

- в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,0604га, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі Савчук В. О. 

- в с. Пнів, вул. Річки, площею 0,0663га, для ведення особистого 

селянського господарства Герба В.М. 

- в с. Пнів, вул. Л.Українки, площею 0,0640га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,3446га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,1228га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, ур. Церковище, площею 0,08га, для ведення особистого 

селянського господарства Космірак І.В. 

- в с. Пнів, вул. Горішнянка, площею 0,6964га, для ведення особистого 

селянського господарства Грицик І.М. 

- в с. Пнів, ур. Печищі, площею 0,2210га, для ведення особистого 

селянського господарства Кузьмич М.М. 

- в с. Пнів, ур. Печищі, площею 0,2980га, для ведення особистого 

селянського господарства Кузьмич М.М 

- в с. Пнів, ур. Біля об’їзної, площею 0,20га, для ведення особистого 

селянського господарства Цимбалюк В.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0930га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук 

В.Я. 



 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1007га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Михайленко А.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Карпович 

Я.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0933га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Артеменко М.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1019га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Михайленко М.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1003га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дисько 

Д.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Плитус 

А.Р. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Давринович А.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1001га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Кузьменко В.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1016га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Кузьменко І.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0903га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Андріїв 

М.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1011га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Лукач І.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Дуфенюк 

М.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1014га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Марич 

В.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Струтинська У.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,10га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Прокоф’єв В.В. 



 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1003га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Гордійчук Р.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1004га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Філяк 

С.П. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1009га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пирожук 

Ю.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Головченко Д.Ю. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Космірак 

А.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1023га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Стебеляк 

І.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1002га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Савуляк 

М.В. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1011га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Косюк 

Ю.Д. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1290га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сидорук 

І.М. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,0999га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Кузан 

В.Я. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1025га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Сіщук 

А.І. 

- в с. Мозолівка, вул. Мозолівка, площею 0,1005га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Паньків 

Д. М. 

- в смт. Битків, вул. Шевченка, площею 0,1191 га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Ломпас 

А. П. 

- в с. Зелена, присілок Фентераль земельну ділянку площею  0,2709 га для 

ведення особистого селянського господарства  Савчука М. І. 

- в с. Зелена, присілок Фентераль земельну ділянку площею  0,0677 га для 

ведення особистого селянського господарства  Гербі М. Ю. 

- в с. Зелена, присілок Хрипелів  земельну ділянку площею 0,3577 га для 

ведення особистого селянського господарства Костик Н. М. 



 

- в с. Черник, присілок Зелениця Верхня земельну ділянку площею 0,2152 

га для ведення особистого селянського господарства Онуфрак Г. П. 

- в с. Зелена, присілок Борсучна  земельну ділянку  площею 0,2500 га для 

ведення особистого селянського господарства Мельник Д. Д. 

- в с. Зелена, присілок Лазок земельну ділянку 0,0765 га для ведення 

особистого селянського господарства Осьодло С. В. 

- в с. Зелена, присілок Лазок  щодо відведення земельної ділянки  

приватної власності цільове призначення якої змінюється з ведення особистого 

селянського господарства для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  площею 

0,2675 га  Григорчук А. І.  

- в с. Зелена, присілок Фентираль земельну ділянку площею 0,0540 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Цуканова Т. М. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Звір земельну ділянку 0,5305 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфраку П. П. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Звір земельну ділянку 0,0537 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфраку П. П. 

- в с. Зелена, присілок Лазок земельну ділянку площею 0,6517 га для 

ведення особистого селянського господарства Ференчука Ю. М. 

- в с. Зелена, присілок Лазок  земельну ділянку площею 0,1879 га для 

ведення особистого селянського господарства Онуфрак Т. Ю. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Бистриця земельну ділянку площею 

0,3727 га для ведення особистого селянського господарства Кузюк Т. В. 

- в с. Максимець, присілок Максимець-Бистриця земельну ділянку площею 

0,3670 га для ведення особистого селянського господарства Кузюк Т. В. 

- в с. Пасічна, вул. Милого земельну ділянку площею 0,1908 га для ведення 

особистого селянського господарства Рогіва Р. М. 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0822 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  Рогів Р. М. 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну  ділянку площею 0,1231 га для 

ведення особистого селянського господарства Яремчук В. М 

- в с. Постоята, вул. Постоята земельну ділянку 0,0519 га для ведення 

особистого селянського господарства  Грушки Т. М 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0472 га для 

ведення особистого селянського господарства Суліменко Н. В. 

- в с. Пасічна, вул. Л. Українки земельну ділянку площею 0,0697 га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Соколова О. В 

- в с. Пасічна, вул. С. Галечко земельну ділянку площею 0,0700га для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд Саміляк 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 проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання земельних ділянок в оренду 

-  в с. Пнів, вул. УСС, 90а, площею 0,0136га, для обслуговування ЗТП-461, 

терміном на 10 років –  АТ «Прикарпаттяобленерго»; 
- в с. Пнів, вул. УСС, 153а, площею 0,4182га, для обслуговування ПС 35/6 

кВ «Пасічна» терміном на 10 років –  АТ «Прикарпаттяобленерго». 
 

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: 

- в с. Пнів, вул. УСС, 86 а площею 0,0193 га для обслуговування магазину 

для її викупу орендарем Гайдук М.М. 

- в с. Пнів, вул. УСС, 86 б площею 0,0093 га для обслуговування магазину 

для її викупу орендарем Савуляк С.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 нормативної грошової оцінки земельних ділянок за 

межами населеного пункту  

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 2,7897 га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що 

пов’язані з користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент» 

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 5,9514га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що 

пов’язані з користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент» 

- в с. Пасічна земельна ділянка площею 3,1460га для розміщення та 

експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд ,що 

пов’язані з користуванням надрами ПрАТ «Івано-Фрнанківськ-цемент». 

 

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 затвердження акту земельної комісії та надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою (технічної документації) на земельну 

ділянку 

- в с. Пнів, вул. Черемшини, площею 0,0519га, для ведення особистого 

селянського господарства Максимюк В.П. 

- в с. Пнів, вул. Федьковича, площею 0,1004га,  для ведення особистого 

селянського господарства Лавра Г.В. 

- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 62, площею 0,1825га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Генюк 

Г.М. 

- в с. Пнів, вул. Мойсейовича, 4, площею 0,25га, для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Пуканюк 

М.М. 

- в смт. Битків, урочище «Фальчі» площею 0.0420 га для ведення 

особистого селянського господарства Процак Є. І 
 

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 продовження діючого договору оренди землі від 26.07.2011р. на 

земельну ділянку в с. Пнів, ур. Кар’єр, площею 1,5 га для обслуговування 

полігону для захоронення виробничих та побутових відходів терміном на 5 

років ТОВ «Свиспан Лімітед» 

Про продовження діючого договору оренди землі від 26.07.2011р. на 

земельну ділянку в с. Пнів, вул. УСС, площею 0,1466 га для 

обслуговування нежитлового приміщення терміном на 1 рік Питлюк М.І. 

Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної 

власності площею 16.602 га (кадастровий номер 2624055300:28:001:0001 з 

метою усунення накладення земельних ділянок та внесення змін до 

відомостей в ДЗК ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання дозволу на заміну-ремонт траси нафтопроводу від 

польової гребінки (ПГ) свердловини №517-Битків до польової гребінки 

(ПГ) свердловини №265- Битків на земельній ділянці площею 0.30 га ПАТ 

«Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання дозволу на заміну-ремонт траси нафтопроводу в с. 

Пасічна  ГУ «Старуня» - ТХУ «Пасічна» загальною площею 1,2 га. ПАТ 

«Укрнафта» НГВУ «Надвірнанафтогаз» 

Про надання Корж Юстині Василівні дозволу на розробку детального 

плану території земельної ділянки орієнтовною площею 0,15 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в смт. Битків, вул. Михайлюка. 

Про надання Корж Юстині Василівні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0.15 га в смт. Битків, вул. Михайлюка для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд. 

Про внесення змін до рішення від 13.03.2021р. №233-4/2021 та 

надання Букатюку М. В. дозвіл на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), орієнтовною площею 0.2160 га, для будівництва та 

обслуговування приміщень культурного центру та молодіжного кафе по 

вул. Шевченка в смт. Битків. 

Про надання дозволу на внесення змін до генплану с. Зелена, 

присілок Борсучна на земельну ділянку 0,1318 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 

Берту  А.С. 

Про надання дозволу на внесення змін до генплану с. Зелена, присілок 

Борсучна на земельну ділянку 0,1315 га для будівництва і  обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд суміщено з 

детальним планом території  Дуленчук О.І. 



 

 

 

Головуючий оголосив, що питання порядку денного шостої 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 липні 2021 року. На сесії будуть розглянуті питання відповідно до 

плану роботи Пасічнянської сільської ради на 2021 рік. 

Головуючий оголосив шосту сесію Пасічнянської сільської ради закритою.  

 

Прозвучав Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                   Андрій ГУНДА 


