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Про надання в оренду земельної ділянки для  забезпечення 

продовольчої безпеки в умовах воєнного стану 

   
Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», п. 34 

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

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов 

для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», розділом VIII 

Прикінцевих положень» Закону України «Про оренду землі»,  статтями 12, 122, 

пунктами 21, 24, 27, 28 розділу Х перехідних положень Земельного кодексу 

України, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в  Україні», розглянувши подані документи, пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин (протокол  від 

27.04.2022 року ), сесія Бережанської  міської  ради  

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ПАП «Агропродсервіс»  в оренду земельну ділянку строком на 1 

(один) рік до 01.05.2023 року шляхом укладання договору оренди на земельну 

ділянку,  площею 34,6 га,  в тому числі: пасовища - 34,6 га за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності 

Бережанської міської ради  на території Урманського старостинського округу 

Тернопільської області. 

1.1. Встановити обмеження на земельну ділянку: 

- код 01.05 – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 

площею 1,2841 га; 

- код 05.02 – прибережна захисна смуга вздовж площею 4,6936 га; 

- код 01.08 – охоронна зона навколо інженерних комунікацій  (меліоративна 

система ) площею 34,6 га. 

1.2. Встановити орендну плату в розмірі 8 % від середньої нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по Тернопільській області. 



1.3. Договір оренди землі підлягає державній реєстрації в Тернопільській 

районній військовій адміністрації в порядку, визначеному підпунктом 10 Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 

стану». 

2. Відмовити у задоволенні звернень ТзОВ «Захід Лан» та ТзОВ «Дерверон» 

щодо передачі в  оренду земельної ділянки  площею 34,6 га,  в тому числі: 

пасовища - 34,6 га за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Бережанської міської ради  на території Урманського 

старостинського округу Тернопільської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісії з 

питань регулювання земельних відносин. 
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