
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
                                                                                                                              
Від  30 березня 2018 року                                                                                         № 41/49-18 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо поділу земельної 

 ділянки ТзОВ «Галичанка» та розірвання 

 договору оренди землі  в м. Бурштині по  

вул. Шухевича, 11 

 

    Розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки ТзОВ 

«Галичанка» та Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права договору оренди землі від 30.06.2017 реєстраційний 

номер об’єкту нерухомого майна 1172225226103, індексний номер витягу 91227598, 

відповідно до ст.ст. 12,79-1,93,120,123,125,126,186 Земельного кодексу України, 

керуючись ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 

31,32,34 Закону України «Про оренду землі», враховуючи рекомендації комісії земельної 

та з питань екології,  міська рада    

вирішила: 

 

             1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки ТзОВ «Галичанка» в м. Бурштині по вул. Шухевича,11, площею 0,0568 га, 

(кадастровий номер)  на: 

- земельну ділянку площею 0,0418 га (кад. номер) для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код використання 03.07); 

- земельну ділянку площею 0,0150 га (кад. номер) для  будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код використання 03.07). 

              2. Розірвати з ТзОВ «Галичанка» договір оренди землі в м. Бурштині по вул. 

Шухевича,11, площею 0,0568 га, (кадастровий номер) укладений  22.06.2017 року та 

зареєстрований 30.06.2017 року (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

земельної ділянки ), в зв’язку з розробленням технічної документації щодо поділу даної 

земельної ділянки.  

             3. Міському голові в місячний термін укласти угоду про розірвання договору 

оренди  землі з ТзОВ «Галичанка» в м. Бурштині по вул. Шухевича,11, площею 0,0568 га, 

(кадастровий номер). 

             4. Міському голові в місячний термін укласти з ТзОВ «Галичанка» договір оренди 

землі в м. Бурштині по вул. Р. Шухевича,11 площею 0,0418 га (кад. номер 

2621210300:01:001:0847) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 



використання 03.07) терміном на 5 років з врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки.  

              5. ТзОВ «Галичанка» в місячний термін з часу укладання договору оренди землі, 

зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

              6. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на голову комісії земельної 

та з питань екології  І. Карвацького і першого заступника міського голови   В.Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                         Роксолана Джура 

 

 


