
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2021 року                                                                                       № 13/22-21 

м.Бурштин 
 

 

Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки з Організацією об’єднання громадян 

«Твори добро» в м. Бурштин по вул.Міцкевича, 43 
 

 

 Розглянувши подану до міської ради заяву організації об’єднання громадян «Твори 

добро», про зменшення орендної плати та внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 07.06.2019 року, у зв’язку зі зміною власника нерухомого майна, 

розташованого на орендованій земельній ділянці та Рішення № 2009214600003 Головного 

Управління ДПС в Івано-Франківській області про внесенням 28.01.2020 до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій Організації об’єднання громадян «Твори добро» (код 

ЄДРПОУ 43457529), відповідно до ст.ст.12,93,120,123 Земельного кодексу України, ст.31 

Закону України «Про оренду землі», ст.133 Податкового кодексу України, керуючись 

ст.ст.25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Внести зміни в Договір оренди землі від 14.05.2019 року, номер запису про інше 

речове право 31967939 від 07.06.2019 року, в м. Бурштин по вул.Міцкевича,43, площею 

0,8408 га  для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(КВЦПЗ 03.15), (кадастровий номер 2621210300:01:002:0554, реєстраційний номер об’єкту 

нерухомого майна 1888840126212 від 21.10.2020, договір №1707-ЗЄ пожертви нерухомого 

майна від 21.10.2021),: 

- в пункті 8 замінити: «Договір укладено на 5 (п’ять) років» на «Договір укладено на 10 

(десять) років з правом пролонгації» 

- пункт 9 викласти в такій редакції:  

Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі в розмірі 19 847,91 гривень 

(дев’ятнадцять тисяч вісімсот сорок сім гривень дев’яносто одна копійка) за рік, що 

складає 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

2.  Міському голові в місячний термін укласти Додаткову угоду до Договору оренди 

землі від 14.05.2019 року, номер запису про інше речове право 31967939 від 07.06.2019 

року. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

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 


