
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від 03 березня 2023 року                                                                                           № 202/44-23 

м. Бурштин 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(зміна конфігурації земельної ділянки) 

проспект Т. Шевченка в селі Задністрянське  

(ФОП Ватраль М.О.) 

 

Розглянувши подане до міської ради звернення ФОП Ватраль М.О. від 16.02.2023 

№146/Ф.2023 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за адресою: проспект Т.Шевченка в селі Задністрянське та додану технічну 

документацію із землеустрою відповідно до статтей 12, 38, 39, 79¹, 83, 107, 116, 122, 123, 125, 126, 186 

Земельного кодексу України, керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 19 та 33 Закону України «Про оренду землі» Законом України 

«Про державний земельний кадастр», Законом України «Про землеустрій», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити ФОП Ватраль М.О. технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: проспект Т.Шевченка в селі Задністрянське, у зв’язку зі 

зміною конфігурації земельної ділянки комунальної власності, площею 0,0072 га кадастровий 

номер 2621283201:01:001:0014. 

2. Внести зміни до Договору оренди землі, зареєстрованого у Галицькому районному 

відділі ДЗК №0406301-00001 від 14.08.2006 року та викласти: 

2.1.  пункт 2 цього договору в наступній редакції: «В оренду передається земельна 

ділянка не сільськогосподарського призначення загальною площею 0,0072 га»; 

2.2.  пункт 7 цього Договору в наступній редакції: «Встановити річну орендну плату в 

розмірі 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер 

2621283201:01:001:0014), дійсної на момент виникнення обов’язку по сплаті орендної плати за 

землю.» 

3. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на земельно-екологічний 

відділ (Володимир Копаниця). 

4. Контроль за виконанням цього 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 


