
                                                                                                                                        проект 

                                                                                                                      № 176 

 

Від 22 березня 2016р. 

м. Бурштин 

 

Про розгляд заяви гр.  

про розірвання договору оренди  

земельної ділянки  по вул. Міцкевича  

та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню та 

встановленню меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку господарських будівель та споруд   по вул. Міцкевича  

в м. Бурштин 

 

              Розглянувши подану  заяву гр., про розірвання договору оренди земельної 

ділянки, та надання дозволу на виготовлення технічної документації по відновленню та 

встановленню меж земельної ділянки для будівництва і обслуговування  житлового 

будинку господарських будівель та споруд ,  керуючись ст.. ст. 12, 79-1,121,122,123, 

125,126, Земельного Кодексу України ст.. 19, ст..33 Закону України «Про оренду землі» та 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Дати дозвіл гр. на розірвання договору оренди земельної ділянки від 10.06.2015 року 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  за номером 

запису про інше речове право  в м. Бурштині по вул. Міцкевича, площею 0,0821 га для  

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 

2621210300:01:002:0368)  в зв’язку  з декларацією про готовність житлового будинку до 

експлуатації . 

2. Голові Бурштинської міської ради в місячний термін укласти угоду про розірвання договору 

оренди на земельну ділянку в м. Бурштин по вул. Міцкевича, площею 0,0821 га (кадастровий 

номер 2621210300:01:002:0368)  . 

3.  Надати дозвіл гр. на  виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд в м. 

Бурштин по вул. Міцкевича, площею 0,0821 га. 

4. .Розроблену та погоджену у встановленому порядку технічну документацію передати 

на  розгляд сесії міської ради. 

5.   Контроль    за   виконанням   даного   рішення   покласти на заступника міського 

       голови В. Гулика  і  голову комісії  земельної  та з питань  екології  І.Карвацького. 

 
                    Міський  голова                                                                   Р.О.Джура 

 

 
  Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 
Начальник юридичного відділу                  _____________________________     В.Д.Данилюк 

 
Спеціаліс  I категорії  земельно-екологічного відділу  ____________________О.О. Бесага                                      

 
 

 


