
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
                                                                                          

Від 25 листопада 2021 року                                                                                       № 127/22-21 

м.Бурштин 
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту м. Бурштин 

по вул. С.Бандери, 75А Івано-Франківської області 
 

 

          Розглянувши клопотання ТзОВ «ІСТРЕЙТ», щодо затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди, сервітуту в м. Бурштин по вул.С.Бандери,75А Івано-

Франківської області та подану технічну документацію, керуючись статтями 2,12,79,79¹,93, 

98-102,122-126,184-186 Земельного кодексу України, статтями 401-406  Цивільного 

кодексу України, Законом України «Про оренду землі», статями 19,20,22,25-27,29,30 та 55¹ 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», статтями 25,26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та іншими нормативно-правовими актами, враховуючи рекомендації комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада         
 

вирішила: 
 

         1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту загальною площею 

0,1802 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в межах земельної ділянки 

комунальної власності площею 0,3277 га, кадастровий номер 2621210300:01:003:0290, 

розташованої в м. Бурштин по вул.С.Бандери,75А, Івано-Франківської області. 

         2. Передати в користування ТзОВ «ІСТРЕЙТ», на умовах договору сервітуту, 

земельну ділянку площею 0,1802 га, в межах земельної ділянки комунальної власності 

площею 0,3277 га, кадастровий номер 2621210300:01:003:0290, розташованої в  м. Бурштин 

по вул.С.Бандери,75,А, Івано-Франківської області терміном на 10 (десять) років. 

         3. Встановити плату за сервітутне користування земельною ділянкою в розмірі 10% 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

         4. Міському голові В.Андрієшину в місячний термін укласти з ТзОВ «ІСТРЕЙТ» 

договір про встановлення земельного сервітуту загальною площею 0,1802 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, в межах земельної ділянки комунальної 

власності площею 0,3277 га, кадастровий номер 2621210300:01:003:0290. 



         5. ТзОВ «ІСТРЕЙТ» виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог 

ст.96 Земельного кодексу України. 

         6. Оформлення договору про встановлення земельного сервітуту здійснити у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

         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 


