
                                                                                            
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                                                                          

Від 29 червня 2021 року                                                                                              № 43/14-21   

м. Бурштин 

 

Про надання попереднього погодження приватному 

підприємцю Ліушу Петру Івановичу на продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

в м. Бурштин по вул. С.Бандери, 105а 
 

 

  Розглянувши подану до міської ради заяву приватного підприємця Ліуша П.І., про   

надання попереднього погодження на продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по 

вул. С.Бандери. 105а, відповідно до ст.ст.127,128 Земельного кодексу України, Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території 

Бурштинської ради в новій редакції, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради 

26.02.2020 № 25/90-20, керуючись 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. Надати попереднє погодження приватному підприємцю Ліушу Петру Івановичу  

на продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в м. Бурштин по 

вул.С.Бандери,105а, площею 0,0546 га, яка знаходиться в оренді від 25.09.2020, номер 

запису про інше речове право 38434416 (кадастровий номер 2621210300:01:004:0339), 

цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

2. Доручити виконавчому комітету Бурштинської міської ради провести експертно-

грошову оцінку земельної ділянки за рахунок сплаченого авансового внеску приватним 

підприємцем  Ліушем П.І.. 

3. Внести земельну ділянку, яка знаходяться в оренді приватного підприємця    

Ліуша П.І. до переліку земельних ділянок, що підлягають приватизації шляхом викупу. 

4. 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 


