
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

 

Восьма сесія сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  03.08. 2018 р.  № 255-8/2018 

селище Брошнів-Осада  

 

Про укладення договорів 

оренди на земельні ділянки 

 

Розглянувши заяви громадян, відношення організацій, керуючись 

Земельним Кодексом України, законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  селищна рада об’єднаної територіальної громади 

ВИРІШИЛА: 

 

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

укладання договорів оренди на земельні ділянки» від 29.06.18 р. №222-6/2018 

виклавши його в наступній редакції: 

«2. Голинській  Марії  Володимирівні, на період виготовлення 

правовстановлюючих документів на земельну ділянку  площею 1,1951га, надану 

для обслуговування приміщення  цеху ДСП по вулиці Січових Стрільців в 

селищі Брошнів-Осада, заключити, терміном на 1рік, договір  оренди  земельної 

ділянки  за ставкою орендної плати   5% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки для земель промислового  використання». 

 

1.1. Дати дозвіл гр.Максимовичу  Михайлу  Михайловичу  на  

укладення додаткової угоди  до  договору  оренди  земельної  ділянки   площею  

0,0095га   кадастровий номер 2624882601:01:001:0413(зареєстрований 

27.03.2009 р. №040930900001), надану  в оренду   для  обслуговування   

приміщення магазину по вул.Залізнична,25а,  в межах населеного пункту села 

Креховичі  за ставкою орендної плати 3% від грошової оцінки земельної ділянки 

для земель комерційного використання.  

2.2. Визнати право комунальної власності за територіальною  

громадою  Брошнів-Осадської ОТГ на земельну ділянку  площею  0,0095га   

кадастровий номер 2624882601:01:001:0413, надану  в оренду  гр.Максимовичу 

Михайлу Михайловичу  для  обслуговування   приміщення магазину по 

вул.Залізнична,25а ,  в селі Креховичі. 



 

2. Заяву  ТОВ «Брошнів  Автостанція» на укладення  договору   

оренди  земельної  ділянки   площею  0,1381га,   кадастровий номер 

2624855400:01:001:0511    для  обслуговування   приміщення автобусної станції 

по  вул.22Січня, 138А  в межах населеного пункту селища Брошнів-Осада   

залишити на довивчення. 

      

4. Дати дозвіл ПП «Барва Сервіс»  на укладення  договору  оренди   

земельної  ділянки   площею  0,9356 га,   кадастровий номер 

2624855400:01:007:0237, надану  в оренду   для  обслуговування нежитлових 

приміщень деревообробного виробництва    по вул.22Січня,137А,  в межах 

населеного пункту селища Брошнів-Осада  за ставкою орендної плати 5% від 

грошової оцінки земельної ділянки для земель промислового  використання  (5 

зона) терміном на 10 років.     

 

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

«Про укладання договорів оренди на земельні ділянки» від 29.06.18 р. №222-

6/2018 виклавши його в наступній редакції: 

«1.1. Визнати право комунальної власності за територіальною громадою  

Брошнів-Осадської ОТГ на земельну ділянку площею 0,2660 га  для 

обслуговування  приміщень стружкового  цеху,  кадастровий номер 

2624855400:01:001:0177 по вулиці Січових Стрільців,52а,  в селищі Брошнів-

Осада; 

1.2. Надати Юращуку Сергію Івановичу  в оренду земельну ділянку  площею 

0,2660 га, кадастровий номер 2624855400:01:001:0177, надану для 

обслуговування  приміщень стружкового цеху по вулиці Січових Стрільців,52а, 

в межах населеного пункту селища Брошнів-Осада за ставкою орендної плати 

5% від грошової оцінки земельної ділянки для земель промислового 

використання  (2 зона) терміном на 49 років.» 

 

                                                                                       

                                                                                                                                                          

Брошнів-Осадський селищний голова                               Назарій Іванів     

 

 

 

 
 


