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                                                                                                                                          проект 

                                                                                                            №  345 

від 02.09.2016 р.                                                                             

м. Бурштин 

 

Про продовження (поновлення) термінів 

договорів оренди земельних ділянок 

 

Розглянувши подані заяви приватних підприємців Беркій Н.В., Русиняка В.І., 

Сенчини Я.Й., з метою здійснення підприємницької діяльності фізичними особами 

відповідно до ст.. 12,124,125,126 Земельного Кодексу України, керуючись ст.19,33 

Закону України «Про оренду землі», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

вирішила: 

 

1. Укласти договір оренди земельної  ділянки на новий термін (поновити договір оренди 

землі) з приватним підприємцем Беркій Надією Володимирівною для  обслуговування  

торгового об’єкту в м. Бурштин по вул. С.Стрільців б/н, площею 0,0027 га, терміном  на 

5 (п’ять) років, з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0215).  

2. Укласти договір оренди земельної  ділянки на новий термін (поновити договір оренди 

землі) з приватним підприємцем Русиняком Володимиром Івановичем для  

обслуговування  торгового магазину в м. Бурштин по вул. С.Стрільців 27 А, площею 

0,0320 га,терміном на 5 (п’ять) років, з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0149). 

3. Укласти договір оренди земельної  ділянки на новий термін (поновити договір оренди 

землі) з приватним підприємцем Сенчиною Ярославом Йосиповичем для  

обслуговування  торгового об’єкту в м. Бурштин по вул. Калуська б/н площею 0,0027 га, 

терміном  на  5 (п’ять) років, з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0095). 

4. Укласти договір оренди земельної  ділянки на новий термін (поновити договір оренди 

землі)  з приватним підприємцем Сенчиною Ярославом Йосиповичем, для  

обслуговування  торгового об’єкту м. Бурштин по вул.Коновальця б/н, площею 0,0210 га, 

терміном  на  5(п’ять) років, з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0109). 

5. Міському голові в місячний термін укласти договори оренди на земельні ділянки.  

6. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку.  

7. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови  В. Гулика і голову комісії  земельної  та з питань  екології  І.Карвацького.                 

 

 

Міський  голова                                                                        Роксолана Джура 

 

 
 Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

 

Начальник юридичного відділу                  _________________________     В.Д.Данилюк 

 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  ________________________ В.М.Копаниця                                      

 

 

                                         


