
                                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                                                                                                 

Від  15  жовтня  2015 р.                                                             №19.10/62-15                                                                                                                                                      

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів  землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

Бурштинській міській раді для продажу  

права оренди на земельних торгах ( аукціону) 

 

 

       Розглянувши подані до міської ради проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок Бурштинській міській раді для продажу права оренди на земельних 

торгах (аукціону), керуючись ст.124,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, 

«Земельного Кодексу  України», Законом України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши пропозиції комісії земельної та з питань екології,  міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для будівництва і 

обслуговування торгового об’єкта в м. Бурштині по вул. Січових Стрільців  ,площею 

0,0033 га. ( кад. номер 2621210300:01:001:0790).  

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку з громадськими приміщеннями  в м. Бурштині по 

вул. Зелена  ,площею 0,3883  га. ( кад. номер 2621210300:01:004:0352).  

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для будівництва і 

обслуговування оздоровчого комплексу  в м. Бурштині по вул. Шухевича  ,площею 

0,0084 га. ( кад. номер 2621210300:01:001:0789).  

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі (торгового об’єкта)  в м. Бурштині по вул. Січових 

Стрільців  ,площею 0,0115 га. ( кад. номер 2621210300:01:001:0787).  

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для  будівництва і 

обслуговування виробничих приміщень  в м. Бурштині по вул. Міцкевича , площею 

0,0230 га. ( кад. номер 2621210300:01:001:0788).  

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки Бурштинській 

міській раді для продажу права оренди на земельних торгах (аукціону) для будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі (торгового об’єкта) в м. Бурштині по вул. Шухевича,  

площею 0,0150 га. ( кад. номер 2621210300:01:001:0786).  

 

 



 

7.Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством     

порядку. 

8. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника міського голови   

В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології М.Волочія. 

 

 

                                        Міський голова                               П. Курляк 

 

 

 

 

 

      

 


