
                                                                                                      
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 квітня 2019 року                                                                                              № 32/71-19 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження  

(поновлення) термінів договорів оренди земельних  

ділянок» та визнання не чинним рішення міської ради 

від 29.06.2017 №36/34-17 «Про внесення змін в рішення 

від 31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження (поновлення)  

договорів земельних ділянок» (п/п Савків С.В.) 

 

         Розглянувши подану заяву приватного підприємця  Савків С.В., щодо внесення змін 

в рішення міської ради, вивчивши надані право установчі документи на об’єкти 

нерухомості відповідно до ст.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», враховуючи рекомендації комісії земельної та з питань 

екології, міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести зміни в рішення міської ради  від 31.03.2017 №07/27-17 «Про продовження  

(поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок» та викласти пункти 4, 5, 6 в 

такій редакції: 

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

землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для обслуговування 

об’єкта торгівлі в м. Бурштин, площею 0,0062 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер).  

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

землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для обслуговування 

об’єкта торгівлі в м. Бурштин, площею 0,0070 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер).  

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

землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для обслуговування 

об’єкта торгівлі в м. Бурштин, площею 0,0083 га, терміном на 5 (п’ять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

(кадастровий номер). 

 



 

 

2. Міському голові в місячний термін укласти Додаткові угоди до Договорів оренди 

землі від 13.07.2017 (кадастровий номер); від 20.04.2017 (кадастровий номер); від 

20.04.2017 (кадастровий номер). 

3. Приватному підприємцю Савків С.В. внести зміни в зареєстроване речове право на 

земельні ділянки у відповідності до даного рішення та укладених додаткових угод. 

         4.Рішення міської ради від від 29.06.2017 №36/34-17 «Про продовження 

(поновлення) договорів земельних ділянок» вважати таким, що втратило чинність. 

         5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника голови комісії 

земельної та з питань екології  О.Драбчука і першого заступника міського голови   

В.Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                               Роксолана Джура 

 
     

 

 


