
                                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ                                            

                                               
Від 29 жовтня 2021 року                                                                                              № 29/20-21   

м. Бурштин 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, 

Івано-Франківського району, Івано-Франківської області 

(Сімейне фермерське господарство «ГреМІА») 
 

 

Розглянувши клопотання сімейного фермерського господарства «ГреМІА» (Гречуха 

М.І.) №732/Г.2021 від 22.09.2021, про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі 

Слобода, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області та подані до міської 

ради проекти землеустрою, у відповідності Земельного кодексу України, Закону України 

«Про Державний земельний кадастр» №3613-VI від 07.07.2011, Закону України «Про 

землеустрій» №858-VI від 22.05.2003 р., керуючись статтями 25 та 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. Затвердити СФГ «ГреМІА» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області площею 2,5000 га. 

1.1. Укласти договір оренди земельної ділянки з СФГ «ГреМІА» на земельну 

ділянку для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-Франківського району, 

Івано-Франківської області площею 2,5000 га терміном на 15 (п’ятнадцять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% (десять) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки (КВЦПЗ 01.08) кадастровий номер 2621286003:02:001:0371. 

2. Затвердити СФГ «ГреМІА» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області площею 2,0000 га. 

2.1. Укласти договір оренди земельної ділянки з СФГ «ГреМІА» на земельну 

ділянку для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-Франківського району, 

Івано-Франківської області площею 2,0000 га терміном на 15 (п’ятнадцять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% (десять) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки (КВЦПЗ 01.08) кадастровий номер 2621286003:02:001:0372. 

3. Затвердити СФГ «ГреМІА» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-

Франківського району, Івано-Франківської області площею 2,0000 га. 



 

3.1. Укласти договір оренди земельної ділянки з СФГ «ГреМІА» на земельну 

ділянку для сінокосіння та випасання худоби в селі Слобода, Івано-Франківського району, 

Івано-Франківської області площею 2,0000 га терміном на 15 (п’ятнадцять) років з 

врахуванням коефіцієнту 10% (десять) від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки (КВЦПЗ 01.08) кадастровий номер 2621286003:02:001:0373. 

4. Міському голові в місячний термін укласти договори оренди даних земельних 

ділянок. 

5. Зареєструвати речові права на дані земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

6. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

7. 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 
 

 


