
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  
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(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
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16 серпня  2021 року                                           ПРОЕКТ №376  

 
Про надання земельних ділянок 

 для ведення городництва  

 

Керуючись ст. 288 Податкового кодексу України, статтями 12, 100, 116, 

124, 125 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян, протокол постійної 

комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин(протокол 

№23,20),  сесія Бережанської  міської  ради 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Петришину Миколі 

Володимировичу, жителю ________, вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею 1000 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани урочище « 

Мікрон» 

1.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди і його реєстрації. 

1.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Шевченко Галині 

Богданівні, жителю ________, вул. ________, оренду земельної ділянки 

площею 634 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по  вул. Комарова. 

2.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди  і його реєстрації. 

2.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Пришляку Володимиру 

Олександровичу, жителю ________, вул. ________, оренду земельної ділянки 

площею 1200 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по                                            

вул. Л. Українки. 

3.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 



3.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Мацишин Марії 

Миколаївні, жительці ________, вул. ________, оренду земельної ділянки 

площею 1400 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани в урочищі 

«Жорниско». 

4.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

4.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

5. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Ковальчук Оксані Михайлівні, 

жительці ________, вул. ________, оренду земельної ділянки площею 1200 кв. 

м. для ведення городництва в с. Рай. 

5.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

5.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 
 


