
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                                № 42/37-22 

м. Бурштин 

 

Про розірвання з АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за взаємною 

згодою сторін договору оренди земельної ділянки за межами 

населеного пункту м. Бурштин площею 0,9582 га, та переведення 

земельної ділянки в землі запасу міської ради  
 

 

Розглянувши звернення АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в особі Генерального директора 

Олега Таращука про розірвання за взаємною згодою сторін договору оренди земельної 

ділянки за межами населеного пункту м. Бурштин, відповідно до ст.ст.12,83,93 Земельного 

кодексу України, ст.28 Закону України «Про оренду землі», 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. Розірвати за взаємною згодою сторін договір оренди земельної ділянки між 

Бурштинською міською радою та АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», зареєстрованого в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №47064270, за межами населеного 

пункту м. Бурштин, площею 0,9582 га, кадастровий номер 2621210300:05:001:0002, з 

цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови.  

2. Міському голові Бурштинської міської ради в місячний термін укласти Угоду про 

розірвання договору оренди зазначеної земельної ділянки в пункті 1 даного рішення. 

3. АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» в 10-ти денний термін після підписання Угоди про 

розірвання договору оренди землі, провести відповідні зміни в Державному реєстрі 

речових прав щодо припинення права користування земельною ділянкою вказаною в 

пункті 1 даного рішення. 

4. Земельно-екологічному відділу в місячний термін з моменту внесення змін в 

Державний реєстр речових прав щодо припинення права користування земельною 

ділянкою,  перевести вказану в пункті 1 даного рішення земельну ділянку в землі запасу 

міської ради. 

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

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

6. 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 


