
                                                                                                                                 проект 

 

від 24.10. 2016 року                                                                    № 403 

м. Бурштин 

 

Про розірвання договорів оренди  

земельних ділянок, наданих в оренду ТзОВ «Восбуд»  

для будівництва житлових багатоквартирних будинків  

в м. Бурштин по вул. ********** та переведення в землі запасу міської ради 

 

                Розглянувши заяву директора ТзОВ «Восбуд» Рекрутяка Любомира 

Михайловича про розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих в оренду 

ТзОВ «Восбуд» для будівництва житлових багатоквартирних будинків в м. Бурштин по 

вул. **************, відповідно до ст.12 Земельного кодексу України, ст.31 Законом 

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

міська рада  

                                                                врішила : 

 

1.Розірвати договір оренди земельної ділянки  від 29.12.20011 року за № 262120004003434 

( зареєстрований в управлінні Держкомзему у Галицькому районі) укладений між 

Бурштинською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Восбуд», 

на земельну ділянку площею 0,0823 га  для будівництва житлового багатоквартирного 

будинку в м. Бурштин по вул. *********, з 01.12.2016 року. 

2.Розірвати договір оренди земельної ділянки  від 29.12.20011 року за № 262120004003435 

( зареєстрований в управлінні Держкомзему у Галицькому районі ) укладений між 

Бурштинською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Восбуд», 

на земельну ділянку площею 0,4020 га  для будівництва житлового багатоквартирного 

будинку в м. Бурштин по вул. ***********, з 01.12.2016року. 

3. Вилучену земельну ділянку  в м. Бурштин по вул. ************, загальною площею 

0,0823 га для будівництва житлового багатоквартирного будинку прийняти актом 

прийому – передачі земельної ділянки та перевести в землі запасу міської ради.  

4.Вилучену земельну ділянку в м. Бурштин по вул. ************, загальною площею 

0,4020 га, для будівництва житлового багатоквартирного будинку прийняти актом 

прийому – передачі земельної ділянки та перевести в землі запасу міської ради.  

5.Земельно-екологічному відділу міської ради внести зміни в земельні облікові 

документи. 

6.Про прийняття даного рішення повідомити Галицьке відділення Калуської ОДПІ ГУ 

ДФС в Івано-Франківській області. 

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

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

 

              Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 
      Виконавець  Спеціаліст I категорії 

         земельно-еклогічного відділу                 ________________________________ О. Бесага 

 

 

        В.о.  Начальник земельно-екологічного відділу  __________________________ О.І.Драгун 

 

 

         Перший заступник міського голови                _____________________________     В.Р.Гулик 

 

 

          Юридичного відділу                    ____________________________________    В.Д.Данилюк 


