
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 08 квітня 2022 року                                                                                          № 01/32-22 

м.Бурштин 

 

Про продовження дії договорів оренди (суборенди) земельних 

ділянок комунальної власності (несільськогосподарського 

призначення) під об’єктами нерухомості та тимчасовими 

спорудами на період дії воєнного стану в Україні 

 

Розглянувши звернення депутата міської ради, голови постійної комісії міської ради 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяни Сенчини, про необхідність продовження дії 

договорів оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності під об’єктами 

нерухомості та тимчасовими спорудами, суб’єктів підприємницької діяльності, на період 

дії воєнного стану в Україні, враховуючи неврегульованість даного питання на 

законодавчому рівні, керуючись Законами України: «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ від 24.02.2022 року, Про 

затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні», ст.ст. 25, 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», 

Земельним кодексом України, з метою забезпечення безперебійної  підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами на території громади, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Встановити, що на території Бурштинської міської територіальної громади 

договори оренди (суборенди) земельних ділянок комунальної власності  

(несільськогосподарського призначення) для ведення іншої підприємницької діяльності під 

об’єктами нерухомості та тимчасовими спорудами термін дії яких спливає (сплив) в період 

із 24.02.2022 року вважаються продовженими до кінця воєнного стану та впродовж 30 

(тридцяти) днів після його припинення чи скасування. 

2. Зобов’язати суб’єктів підприємницької діяльності, договори з якими будуть 

продовжені відповідно до пункту 1 даного рішення, в п’ятиденний термін з дня 

припинення чи скасування воєнного стану звернутися до міської ради щодо наміру 

продовження чи припинення дії зазначених договорів на загальних підставах. 

3. Земельно-екологічному відділу міської ради (Копаниця В.М.) забезпечити облік 

договорів оренди земельних ділянок зазначених в пункті 1 даного рішення та інформування 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

4. Секретарю міської ради Роману Іванюку забезпечити висвітлення даного рішення 

на сайті міської ради у встановлений законодавством термін. 

5. 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. 
 

 

 

Міський голова                                                                      Василь АНДРІЄШИН 


