
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XIX сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

  ____ __________ 2022 року                   м. Бережани                      ПРОЕКТ №793 

 

Про надання в оренду умовної частки 

земельної ділянки  

 

Розглянувши подані заяви громадян,  керуючись ст..26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,98,99,102,206 Земельного 

кодексу України, статтями 4,5 Закону України «Про оренду землі», у зв’язку з 

неможливістю виносу і закріплення меж земельних ділянок в натурі, враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання  земельних 

відносин(протокол №33  від  05.04.2022р.), сесія Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати  гр. Чопко Неллі Ігорівні, жителю ________, вул. ________ в 

оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки площею 

14,0 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по вул. Шевченка,7/1 

в м. Бережани. 

1.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

2.Надати  гр. Карбонишину Віталію Йосифовичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 40,2 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по пл. 

Ринок,15 в м. Бережани. 

2.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

2.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

3.Надати  гр. Войчишин Катерині Михайлівні, жительці ________, вул. 

________  в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 15.0 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по пл. 

Ринок,15 в м. Бережани. 



3.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

3.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

4.Надати  гр. Войчишину Юрію Володимировичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 13,40 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по пл. 

Ринок,15 в м. Бережани. 

4.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

4.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

5.Надати  гр. Лях Ользі Миронівні, жительці ________, вул. ________ в 

оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки площею 

21,0 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по вул. Степана 

Бандери,12/3 в м. Бережани. 

5.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

5.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

6.Надати  гр. Колодійчуку Богдану Семеновичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 26,50 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по  вул. 

Міцкевича,5 в м. Бережани. 

6.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

6.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації 

7.Надати  гр. Котлярчук Наталії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 7,00 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по  вул. 

Руська,7/19 в м. Бережани. 

7.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

7.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

8.Надати  гр. Котлярчуку Тарасу Омеляновичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 44,70 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по  пл. 

Ринок,17/6 в м. Бережани. 

8.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

8.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

9.Надати  гр. Котлярчуку Тарасу Омеляновичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 



площею 10,0 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення по пл. 

Ринок,17/7 в м. Бережани. 

9.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

9.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

10.Надати  гр. Романишин Богдані Євгенівні, жительці ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки 

площею 8,5 кв. м. для обслуговування   нежитлового приміщення пл. Ринок,21 в 

м. Бережани. 

10.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

10.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

11.Надати  гр. Пахолок Ользі Степанівні, жительці ________, вул. ________ 

та гр. Драбик Ользі Володимирівні, жительці ________, вул. ________ в оренду 

терміном до 01.04.2027 року умовну частку земельної ділянки площею 23,00 кв. 

м. для обслуговування   нежитлового приміщення пл. Ринок,19/6 в м. Бережани. 

11.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

11.2.Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 


