УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 27 травня 2021 року
м. Бурштин

№ 81/12-21

Про включення в перелік продажу права
оренди земельної ділянки комунальної власності
Бурштинської міської територіальної громади
Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 12,19,20,79-1,122,124,134 Земельного кодексу України, розглянувши
пропозиції та рекомендації комісії з вибору земельних ділянок, продаж яких пропонується
на земельних торгах (аукціонах) щодо включення в перелік земельної ділянки
комунальної власності, яка перебуває в землях запасу (КВЦПЗ - 16.00) для продажу права
оренди на земельних торгах (аукціонах), з метою збільшення дохідної частини місцевого
бюджету від оренди землі, враховуючи рекомендації комісії з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою міська рада, міська рада
вирішила:
1. Включити в перелік продажу права оренди земельну ділянку комунальної
власності, яка перебуває в землях запасу (КВЦПЗ - 16.00), та знаходиться за межами
населеного пункту села Старий Мартинів з відповідним кадастровим номером
2621286600:03:001:1165, площею 37,8571 га, (КВЦПЗ 16.00), згідно додатку.
2. Міському голові укласти три сторонній договір між міською радою, виконавцем
земельних торгів та виконавцем робіт із землеустрою на виконання робіт з виготовлення
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із
кадастровим номером 2621286600:03:001:1165, площею 37,8571 га, землі запасу (КВЦПЗ
16.00) - для цільового призначення земельної ділянки - ведення фермерського
господарства (КВЦПЗ 01.02), виду земельних угідь (КВЗУ) 002.03 – багаторічні
насадження (земельні ділянки для насаджень плодів, ягід, лікарських трав).
3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на земельноекологічний відділ (Володимир Копаниця).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань
земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів та
заступника міського голови Івана Драгуна.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до рішення міської ради
від 27 травня 2021 № 81/12-21
Перелік земельних ділянок, які пропонуються
для продажу на земельних торгах (аукціонах)

№
п/п

1

Площа
га

37,8571

Кадастровий номер

2621286600:03:001:1165

Секретар ради

Цільове
призначення

Місце
знаходження

землі запасу
КВЦПЗ - 16.00

за межами
населеного
пункту села
Старий
Мартинів

Інвестиційні чи
інші вимоги щодо
використання
зміна цільового
призначення на
для ведення
фермерського
господарства
(КВЦПЗ 01.02),
виду земельних
угідь (КВЗУ)
002.03 –
багаторічні
насадження
(земельні ділянки
для насаджень
плодів, ягід,
лікарських трав)

Роман Іванюк

