
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(____ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________  2022 року                    м. Бережани                     ПРОЕКТ №701  

 

Про надання  в оренду 

земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 92, 100, 120, 123, 124, 125, 151 Земельного кодексу України, 

статтями 4, 5, 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 288 Податкового 

кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»,(заява голови правління ПрАТ « Меркурій « від 

18.10.2021 року № 484 ), розглянувши пропозиції постійної комісій міської ради 

з питань регулювання земельних відносин (протокол № 10 від 17.01.2022 року), 

сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити  ПрАТ «-Меркурій-» право оренди земельної ділянки площею 

8300 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:003:0066  наданої для розміщення 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тернопільська,19 «а» в м. Бережани,  

у зв’язку з відчуженням майна та добровільною відмовою. 

1.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 20.11.1997 року та зняти 

з реєстрації. 

2. Припинити  ПрАТ «-Меркурій-» право оренди земельної ділянки площею 

2070  кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:003:0085  наданої для розміщення 

та обслуговування будівель торгівлі по вул. Тернопільська,19 «а» в м. Бережани, 

у зв’язку з відчуженням майна та добровільною відмовою  

2.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 20.12.2019 року та зняти 

з реєстрації. 

3. Надати терміном до 01.02.2025 гр. Черненко Анастасії Анатоліївні, 

жительці ________, вул. ________ в оренду земельну  ділянку  площею 8300 кв. 

м., кадастровий номер 6120410100:04:003:0066, для розміщення та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Тернопільська,19 «а» в м. Бережани,  

3.1.Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати у 

встановленому законодавством порядку. 



4. Надати терміном до 01.02.2025 гр. Черненко Анастасії Анатоліївні, 

жительці ________, вул. ________ в оренду земельну  ділянку  площею 2070  кв. 

м., кадастровий номер 6120410100:04:003:0085   для розміщення та 

обслуговування будівель торгівлі по вул. Тернопільська,19 «а» в м. Бережани.  

4.1.Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

4.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати у 

встановленому законодавством порядку. 
5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              Ростислав БОРТНИК 


