
 

 

                                                                                                 
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 29 червня 2021 року                                                                                           № 25/14-21   

м. Бурштин 

                                        

Про продовження (поновлення) терміну договорів 

оренди земельних ділянок (приватні підприємці: 

Колибаб'юк М.П., Савків С.В.) 

 

 Розглянувши подані заяви приватних підприємців Колибаб'юк М.П., Савків С.В., 

про продовження (поновлення) терміну договорів оренди земельних ділянок з метою 

здійснення підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами,  відповідно 

до ст.ст.12,122,124,123,125,126 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 з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою, міська рада         
  

вирішила: 
 

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

оренди землі) з приватним підприємцем Колибаб'юк  Марією Петрівною для   будівництва 

та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського  

харчування, (КВЦПЗ 03.08) в с.Дем'янів по вул. Калуська, 35а, площею 0,1209 га, 

терміном на 10 (десять) років з врахуванням коефіцієнту 10% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 2621282001:01:001:0100). 

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

оренди землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для    

обслуговування торгового об’єкту (магазин), (КВЦПЗ 03.07) в м.Бурштин по 

вул.Калуська, площею 0,0083 га, терміном на 10 (десять) років з врахуванням коефіцієнту 

10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0228). 

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

оренди землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для    

обслуговування торгового об’єкту (магазин), (КВЦПЗ 03.07) в м.Бурштин по 

вул.Калуська,6Є, площею 0,0062 га, терміном на 10 (десять) років з врахуванням 

коефіцієнту 10 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0226). 

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

оренди землі) з приватним підприємцем Савків Світланою Вікторівною для    

обслуговування торгового об’єкту (магазин), (КВЦПЗ 03.07) в м.Бурштин по 

вул.Калуська, 6Е, площею 0,0070 га, терміном на 10 (десять) років з врахуванням 

коефіцієнту 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

2621210300:01:001:0227). 



 

 

5. Міському голові в місячний термін укласти договора оренди землі на новий 

термін. 

6. Приватним підприємцям  Колибаб'юк Марії Петрівні, Савків Світлані Вікторівні  в 

10 (десяти) денний термін після підписання договорів оренди землі зареєструвати речове 

право на земельні ділянки у встановленому законодавством порядку, про що повідомити 

земельно-екологічний відділ. 

7. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

         8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів і  

заступника міського голови Івана Драгуна. 

 

 

 
      Міський голова                                                                                Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


