
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVIII сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 ____ __________  2022 року                   м. Бережани                      ПРОЕКТ №723 

 

Про поновлення договорів оренди  земельних ділянок 
 

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

статтями 12, 92,  120, 123, 124, 125, 141,151 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», розглянувши пропозиції постійної комісій 

міської ради з питань регулювання земельних відносин (протокол № 14 від 

01.02.2022 року), сесія  Бережанської міської ради 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити  терміном до 01.02.2027 року гр. Лях Ользі Миронівні, 

жительці ________ вул. ________ оренду земельної ділянки площею 55 кв. м., за 

кадастровим номером 6120410100:04:009:____, для обслуговування торгового 

кіоску по вул. Лепких,31  в м. Бережани  

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

1.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди  землі та провести її  

державну реєстрацію. 

2. Поновити  терміном до 01.02.2027 року гр. Савіцькому Віталію 

Омеляновичу, жителю ________ вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею 26 кв. м., за кадастровим номером 6120410100:04:005:____, для 

обслуговування торгового кіоску по пл. Ринок  в м. Бережани  

2.1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі  та провести її  

державну реєстрацію. 

3. Поновити  терміном до 01.02.2027 року гр. Мандзію Володимиру 

Богдановичу, жителю ________ вул. ________ оренду земельної ділянки площею 

37 кв. м., за кадастровим номером 6120410100:04:09:____, для обслуговування 

торгового кіоску по вул. Лепких   в м. Бережани  

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 



3.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди землі  та провести її 

державну реєстрацію. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


