
                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                                                                 

 

Від 27 січня 2017 року                                                                               № 28/22-17                                   

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу та об’єднання  

земельних ділянок 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельних 

ділянок приватних підприємців Шемелько О.Р., Сенчини Я.Й., Стецюк Н.В., Дулика І.О., 

відповідно до ст.ст. 12, 79-1, 125, 126  Земельного Кодексу України, керуючись ст. 25,26  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України «Про державний 

земельний кадастр», Законом України  «Про землеустрій», Законом України  «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», врахувавши 

рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Затвердити приватному підприємцю Шемелько Олександрі Романівні технічну 

документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для  будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 0,0238 га 

(кад. номер 2621210300:01:001:0818). 

1.2. Укласти з приватним підприємцем Шемелько Олександрою Романівною договір 

оренди земельної ділянки, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі, в м. Бурштин по  вул. С.Стрільців, площею 0,0238 га, терміном на                      

5 років з врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки (кад. номер 2621210300:01:001:0818). 

2. Затвердити приватному підприємцю Сенчині Ярославу Йосиповичу технічну 

документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 0,0200 га 

(кад. номер 2621210300:01:001:0820). 

2.1. Укласти з приватним підприємцем Сенчиною Ярославом Йосиповичем договір 

оренди земельної ділянки, з цільовим призначенням: для  будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі, в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 0,0200 га, терміном на                       

5 років з врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки (кад. номер 2621210300:01:001:0818). 

3. Затвердити приватному підприємцю Стецюк Наталії Владиславівні технічну 

документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 0,0168 га 

(кад. номер 2621210300:01:001:0817). 

 

 



 

 

 

3.1. Укласти з приватним підприємцем Стецюк Наталією Владиславівною договір оренди 

земельної ділянки, з цільовим призначенням: для  будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі, в м. Бурштин по  вул. С.Стрільців, площею 0,0168 га, терміном на 5 років з 

врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кад. 

номер 2621210300:01:001:0817). 

4. Затвердити приватному підприємцю Дулику Ігорю Остаповичу технічну документацію 

із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для  будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 0,0160 га (кад. номер 

2621210300:01:001:0819). 

4.1. Укласти з приватним підприємцем Дуликом Ігорем Остаповичем договір оренди 

земельної ділянки, з цільовим призначенням: для  будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі, в м. Бурштин по  вул. С.Стрільців, площею 0,0160 га, терміном на 5 років з 

врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кад. 

номер 2621210300:01:001:0819). 

5. Приватним підприємцям зареєструвати речове право на земельні ділянки у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на першого заступника міського 

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

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                             Роксолана Джура 
 
 

 

 

 


