
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ _________ 2022 року                      м. Бережани                       ПРОЕКТ №904 

 

Про продовження договорів особистого сервітуту  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21 

Закону України «Про оренду землі», згідно наказу Міністерства регіонального 

розвитку будівництва та житлового – комунального господарства України  № 

244 від 21.10.2011 року «Про затвердження порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з врегулювання земельних відносин, Бережанська 

міська рада сесія (протокол №94 від 09.08.2022 р ), сесія Бережанської  міської  

ради  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Продовжити терміном до 01.09.2023 року дію особистого строкового 

сервітуту для обслуговування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Пушкіна в м. Бережани нижче вказаним 

громадянам:  

№ п/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Адреса проживання 

Площа ТС 

(кв.м.) 

1. 
Бідула Марія 

Василівна 
________, вул. ________ 18 кв. м. 

2. 
Наконечна Надія 

Зіновіївна 
________, вул. ________ 16,5 кв. м., №3 

3. 
Мручок Іван 

Володимирович 
________, вул. ________ 16,5 кв. м., №5 

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

земельних ділянок. 

1.2Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору 

сервітутного користування. 

2. Продовжити  терміном до 01.05.2023 року  гр. Шкляр Ользі Ярославівні, 

жительці ________, вул. ________ дію особистого строкового сервітуту 

земельної ділянки, площею 17,50 кв. м для обслуговування малої архітектурної 

форми (павільйону) № 26 для  провадження підприємницької діяльності по вул. 

Міцкевича в м. Бережани. 

2.2Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 



2.3Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору 

сервітутного користування. 

3. Продовжити  терміном до 01.09.2023 року  гр. Масній Олександрі 

Володимирівні , жительці ________, вул. ________ дію особистого строкового 

сервітуту земельної ділянки, площею 12 кв. м для обслуговування малої 

архітектурної форми (павільйону)  для провадження підприємницької діяльності 

по вул. Чорновола в м. Бережани. 

3.2Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

3.3Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору 

сервітутного користування. 

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

питань врегулювання земельних відносин та першого заступника міського 

голови Марію ЛУК'ЯНОВУ. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК 


