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Р І Ш Е Н Н Я  
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Про  надання в  оренду земельної  ділянки 
 

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

статтями 12, 92,  98, 99, 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», враховуючи службову записку від 

27.01.2022року, розглянувши пропозиції постійної комісій  з питань 

регулювання земельних відносин (протокол №38,48) та постійної комісії з 

питань архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, 

екології, надзвичайних ситуацій енергозабезпечення та енергоефективності, 

місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту, депутатської 

діяльності та етики (протокол №___ від_______) , сесія Бережанської міської 

ради 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити ПАТ «Укртелеком»  право оренди земельної ділянки площею 

135  кв. м.,   наданої для    обслуговування будівель і споруд ПАТ «Укртелеком» 

в с. Куропатники, за згодою сторін. 

1.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 28.02.2012 року та зняти 

з реєстрації. 

2.Надати Акціонерному товариству «Укртелеком» терміном до 01.01.2027 

року в оренду земельну  ділянку  площею 135 кв. м.,   для    обслуговування 

будівель і споруд ПАТ «Укртелеком» в с. Куропатники. 

2.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2.2.Укласти додаткову угоду до договору  оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати  у встановленому законодавством порядку. 
3.  Припинити ПАТ «Укртелеком»  право оренди земельної ділянки площею 

1381 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:013:0019 для розміщення та 

обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул.   Тернопільська,16 в                                

м. Бережани. 

3.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 10.08.2017 року та зняти 

з реєстрації. 



4. Надати Акціонерному товариству «Укртелеком» терміном до 01.11.2026 

року в оренду земельну  ділянку  площею 1381 кв. м., кадастровий номер 

6120410100:04:013:0019 для розміщення та обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ 

№1 по вул.   Тернопільська,16 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

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

питань регулювання земельних відносин. 
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