
 

 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

VI сесія  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

 

16 березня 2021 року   м.Бережани           № ПРОЄКТ 176 

 

Про надання в оренду земельних ділянок 

під запроектованими польовими дорогами 

 

Розглянувши звернення ТзОВ «Крона», відповідно до вимог статті 288 

Податкового Кодексу України, статтею 12, частин 5,6 статті 37-1, статей 122, 123, 

124, 134, пункту 21 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України, керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши пропозиції постійної комісій міської ради з питань 

регулювання  земельних відносин, Бережанська міська рада : 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати терміном до 01.01.2022 року ТзОВ « Крона» (код ЄДРПОУ 

33274978) в оренду земельні ділянки загальною площею 10,97 га під 

запроектованими  польовими дорогами (між паями) згідно фактичного 

землекористування на території Надрічнянського старостинського округу 

та площею 30,22 га на території Жуківського старостинського округу. 

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 3% від середньо-нормативної 

грошової оцінки за 1га ріллі по області. 

1.2. Орендарю у місячний строк забезпечити укладення договору оренди 

землі. 

2. Надати терміном до 01.01.2022 року ТОВ « Жива земля Потутори» (код 

ЄДРПОУ 35068586) в оренду земельні ділянки загальною площею 8,57 га 

під запроектованими польовими дорогами (між паями) згідно фактичного 

землекористування на території Потуторського старостинського округу, а 

саме: рілля І категорії – 4,62 га , рілля ІІ категорії – 2,49 га , сінокоси – 1,46 

га. 

2.1. Орендну плату встановити в розмірі 3% від  середньо-нормативної 

грошової оцінки за 1га ріллі по області. 

2.2. Орендарю у місячний строк забезпечити укладення договору оренди 

землі. 



3. Надати терміном до 01.01.2022 року ФГ «Лисоня БІО» (код ЄДРПОУ 

34853039) в оренду земельні ділянки загальною площею 0,51 га під 

запроектованими  польовими дорогами (між паями) згідно фактичного 

землекористування на території Потуторського  старостинського округу. 

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 3% від середньо-нормативної 

грошової оцінки за 1га ріллі по області. 

3.2. Орендарю у місячний строк забезпечити укладення договору оренди 

землі. 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого     

заступника міського голови Лук’яновій М.М. 

 

Міський голова                                                         Ростислав БОРТНИК 
 

 


