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 Р І Ш Е Н Н Я   
 

22 липня 2021 року                         ПРОЕКТ №348 

 

Про внесення змін в рішення сесії міської ради 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши доповідну записку від 05.07.2021року і  рішення сесії 

міської ради №250 від 12.05.2021року , та доповідну записку від 05.07.2021року 

і рішення сесії міської ради №266 від 03.06.2021року,   враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, 

контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, 

підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності 

та етики (протокол №______), сесія  Бережанської  міської  ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни в рішення сесії  міської ради, а саме: 

1.1. пункт 20  рішення сесії міської  ради  №250  від 12.05.2021р. скасувати 

та викласти в наступній редакції: 

«20.Продовжити терміном до 01.04.2024 року гр. Борис Ользі Миколаївні, 

жительці ________, вул. ________, договір оренди земельної ділянки площею 

976 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:021:____,  наданої для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Гоголя, 24«з» в м. Бережани.  

20.1. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

20.2 Громадянці Борис Ользі Миколаївні укласти додаткову угоду до 

договору оренди земельної ділянки та зареєструвати у встановленому 

законодавством порядку.» 

     1.2. пункт 17 рішення сесії міської  ради  №266  від 03.06.2021р. 

скасувати та викласти в наступній редакції: 

« 17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості)  загальною 

площею 1725 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам 

6120481800:01:001:____, що належала померлій Стефанів Анастасії Михайлівні, 

згідно Сертифікату  на право на земельну частку(пай) ____ №________ та 



Державного акту  ____ №________ від 10.01.2007 року, яке успадковано гр. 

Данилюк Марії Стефанівні згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом 

____ №________ від 29.12.2020 року. 

17.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1725 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України». 

1.3. пункт 20 рішення сесії міської  ради  №266  від 03.06.2021р. скасувати 

та викласти в наступній редакції: 

«20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельну ділянку в натурі (на місцевості)  загальною площею 

7776 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номерам              

6120481800:01:001:____, що належала померлій Стефанів Анастасії Михайлівні, 

згідно Сертифікату  на право на земельну частку(пай) ____ №________ та 

Державного акту  ____ №________ від 10.01.2007року, яка успадкована  гр. 

Данилюк Марії Стефанівні  згідно Свідоцтва про право на спадщину за законом 

____ №________ від 29.12.2020 року. 

20.1. Передати гр. Данилюк Марії Стефанівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 7776 кв. 

м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Жуківського старостинського округу. . 

20.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Данилюк Марії Стефанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України». 

1.4. п.18 рішення сесії міської ради №280 від 03.06.2021року скасувати, у 

зв’язку з невідповідністю вимогам Закону України «"Про внесення змін до 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення 

системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за 

використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької 

діяльності, захисту прав споживачів та туризму, місцевого самоврядування, 

законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності та етики 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 


