
                                                                                                                                   проект 

від 22.08.2018 р.                                                                          № 1233 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення міської ради 

від 31.07.2018 № 30/57-18 « Про затвердження   

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»   

м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 

з послідуючим укладанням договору оренди» 
 

Розглянувши подану до міської ради технічну документацію із землеустрою щодо 

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

«Романі»,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, відповідно до ст. ст. 

12,79-1, 93,107,124,125,126,186 Земельного кодексу України, ст. 19,33 Закону України 

«Про оренду землі», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

вирішила: 

 

           1. Внести зміни в рішення міської ради від 31.07.2018 № 30/57-18 «Про 

затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) ТзОВ «Романі»  м. Бурштин по вул. 

Р.Шухевича,11 з послідуючим укладанням договору оренди» та викласти його в такій 

редакції: 

          - Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТзОВ «Романі» в м. 

Бурштин по вул. Р.Шухевича, площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі ( кад. номер).  

           - Укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін (поновити договір 

оренди землі) з  ТзОВ «Романі»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в м. 

Бурштин по вул. Р.Шухевича, площею 0,0150 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер).  

          2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку, в місячний термін з дня отримання рішення. 

          3. 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 
 
     

 

Автор проекту                                                            __________________    В.Копаниця 

 

Перший заступник міського голови                        __________________     В. Гулик 

 

Юридичний відділ                                                     __________________    __________ 
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