
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 254-8/2018 

селище Брошнів-Осада  

 

 

Про надання дозволу на  

виготовлення звіту експертної  

грошової оцінки земельної ділянки 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним  Кодексом   України,  враховуючи 

висновки постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин, екології та охорони навколишнього середовища, селищна рада 

об’єднаної територіальної громади 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни в пункт 2 рішення шостої сесії селищної ради ОТГ від 

29.06.18 р. №221-6/2018 «Про  надання  дозволу  на виготовлення звіту 

експертної грошової оцінки земельної ділянки» виклавши в наступній редакції: 

«1.1.Визнати право комунальної власності на земельну ділянку площею 

0,0095 га,   кадастровий номер 2624882601:01:001:0413, надану  в оренду  гр. 

Максимовичу Михайлу Михайловичу  для  обслуговування   приміщення 

магазину по вул.Залізнична,25а  в селі Креховичі за територіальною громадою  

Брошнів-Осадської ОТГ. 

1.2. Дати дозвіл  виконавчому комітету  Брошнів-Осадської  селищної  ради 

об’єднаної  територіальної  громади   на виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею 0,0095га, кадастровий номер2624882601:01:001:0413, надану  в оренду  

гр.Максимовичу  Михайлу  Михайловичу  для  обслуговування   приміщення 

магазину по вул.Залізнична,25а  в селі Креховичі. 

1.3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки винести на 

затвердження  сесії селищної ради об’єднаної територіальної громади. 



1.4.Заявнику,  гр. Максимовичу    Михайлу   Михайловичу, укласти договір 

про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки в розмірі 

20% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

1.5.Включити в перелік земельну ділянку для передачі у власність шляхом 

викупу.» 

 

1. Відмінити пункт 4 рішення шостої сесії селищної ради ОТГ від  

29.06.18р №221-6/2018 «Про  надання  дозволу  на виготовлення звіту експертної 

грошової оцінки земельної ділянки» щодо виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

площею  5,2572 га,   кадастровий номер 2624855400:01:007:0230, надану  в 

оренду ТзОВ ЦБМ «Осмолода»  для будівництва та обслуговування виробничих 

приміщень і споруд по вул.22 Січня, 83 в селищі Брошнів-Осада. 

 

 

 

 

 

Брошнів-Осадський  селищний  голова                              Назарій Іванів        
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