УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 02 квітня 2021 року
м. Бурштин

№ 61/10-21

Про укладання договору оренди земельної ділянки
в м. Бурштин по вул. С.Бандери,126 Б
(громадянин Оршуляк М.Я.)
Розглянувши подану до міської ради заяву громадянина Оршуляка М.Я., про
укладання договору оренди земельної ділянки у зв’язку з договором купівлі-продажу,
незавершеного будівництва від 11.07.2020 року НОР 141570, зареєстрованого в реєстрі
речових прав за №1043 від 11.07.2020 року, з метою здійснення підприємницької
діяльності
юридичними
та
фізичними
особами,
відповідно
до
ст.ст.12,120,122,124,125,126 Земельного кодексу України, керуючись ст.ст.19,33 Закону
України «Про оренду землі», ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада
вирішила:
1. Укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін (поновити договір
оренди землі) з громадянином Оршуляком Мар’яном Ярославовичем для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02), у зв’язку з
купівлею незавершеного будівництва (договір купівлі-продажу від 11.07.2020 року НОР
141570, зареєстрованого в реєстрі речових прав за №1043 від 11.07.2020 року), в м.
Бурштин по вул. С.Бандери,126 Б, площею 0,1618 га, терміном на 5 (п’ять) років з
врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки
(кадастровий номер 2621210300:01:004:0414).
2. Міському голові в місячний термін укласти договір оренди земельної ділянки на
новий термін.
3. Громадянину Оршуляку Мар’яну Ярославовичу в 10 (десяти) денний термін
після підписання договору оренди землі зареєструвати речове право на земельну
ділянку у встановленому законодавством порядку, про що повідомити земельноекологічний відділ.

4. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельноекологічний відділ (Володимир Копаниця).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів
і заступника міського голови Івана Драгуна.

Міський голова

Василь Андрієшин

