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УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
       

 

Від  20 грудня 2017 року                                                                                            № 27/42-17 

м. Бурштин 
 

Про продовження (поновлення) термінів 

договорів оренди земельних ділянок 

 

            Розглянувши подані заяви приватних  підприємців Федорняка В.Т., Іваськіва А.С., 

Костюченко А.В., Журавльова Л.В., Драган О.О., з метою здійснення підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами, відповідно до ст.. 12,124,125,126 

Земельного Кодексу України, керуючись ст. ст. 19,33 Закону України «Про оренду 

землі», ст. ст.. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши рекомендації комісії земельної та з питань екології, міська рада  

 

вирішила: 

 

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

землі) з приватним підприємцем Федорняком Володимиром Теодозійовичем для  

будівництва  і обслуговування  торгового  магазину в м. Бурштин по вул. Калуська  б/н,  

площею 0,0207 га, терміном на 5 (п’ять) років з врахуванням коефіцієнту 10% від 

нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0094). 

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

землі) з приватним підприємцем Іваськів Андрієм Степановичем для будівництва і 

обслуговування складського приміщення в м. Бурштин по вул. Калуська б/н,  площею 

0,0279 га, терміном на 5 (п’ять) років з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0192). 

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

землі) з приватним підприємцем Іваськів Андрієм Степановичем для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Калуська б/н,  площею 0,0119 га, 

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

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0206). 

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

землі) з приватним підприємцем Іваськів Андрієм Степановичем для будівництва  та 

обслуговування торгового магазину в м. Бурштин по вул. В.Стуса б/н,  площею 0,0126 га, 

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

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0193). 
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5. Укласти договір оренди земельної  ділянки на новий термін (поновити договір оренди 

землі) з приватним підприємцем Костюченко Антоніною Володимирівною для 

розширення та реконструкції  торгового павільйону під двохповерховий  магазин в м.  

Бурштин по вул. С.Стрільців б/н ,  площею 0,0083 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер 2621210300:01:001:0219). 

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

землі) з приватним підприємцем Журавльовим Леонідом Володимировичем для 

обслуговування торгового магазину в м. Бурштин по вул. Калуська б/н,  площею 0,0064 

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

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621210300:01:001:0408). 

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

землі) з приватним підприємцем Драган Оксаною Олегівною для будівництва кафе-бару 

в м. Бурштин по вул. Калуська б/н,  площею 0,0300 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер 2621210300:01:001:0235). 

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

9. Зареєструвати речове право на земельні ділянки у встановленому законодавством 

порядку.  

10.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 

 

 
  


