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(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                      м. Бережани                      ПРОЕКТ№728 

 

Про  внесення змін в рішення сесії  

Бережанської міської ради 

 

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

враховуючи подані звернення та службові записки, враховуючи пропозиції 

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

1.1. п. 3 рішення сесії міської ради №522 від 13.12.2021року скасувати та 

викласти в наступній редакції: 

«3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельної ділянки площею  53  кв м.  для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії  ( ЗТП -325) по вул. С. Бандери в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

3.1.Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

-зміна цільового використання земельної ділянки. 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної систем,                             

(трансформаторна підстанція) –  53 кв. м. 

3.2.Надати в оренду терміном до 01.11.2026 року ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельну ділянку площею 53 кв м. для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії ( ЗТП -325) по вул. С. Бандери  в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 14.02. для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, кадастровий номер 6120410100:04:005:0042 землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

3.3.Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 



3.4.Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку.» 

1.2. в  рішенні сесії міської ради №550  від 22.12.2021 року  словосполучення 

«с. Жовнівка, вул. Л. Українки, 15 «а»/41» замінити на «м. Бережани вул. Л. 

Українки, 15 «а»/41.  

1.3. рішення сесії №521 від 13.12.2021 року  скасувати. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                           Ростислав БОРТНИК 


