
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIV сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
____ _________ 2022 року                    м. Бережани                         ПРОЕКТ №908  

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу  земельної ділянки 
 

    Відповідно до ст. 12 Земельного  Кодексу  України, статті 186 Земельного 

кодексу України, статей 26, 56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   розглянувши пропозиції постійної комісій міської ради з питань 

регулювання земельних відносин (протокол №91 від 09.08.2022 року), сесія  

Бережанської міської ради 

                                               В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, яка перебуває в оренді  гр. Копини Світлани Яківни  по вул. 

Львівська,88 в м. Бережани для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови загальною площею 0,55 га за кадастровим номером 

6120410100:04:004:0154 на земельні ділянки: 

 площею 0,10 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0057;   

 площею 0,12 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0056;  

 площею 0,010 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0055; 

 площею 0,0464 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0054;  

 площею 0,2735 га кадастровий номер 6120410100:04:004: 0053. 

1.1. Припинити за гр. Копина Світланою Яківною  інше речове право 

оренди земельної ділянки за кадастровим номером 6120410100:04:004:0154 

загальною площею 0,55 га по вул. Львівська,88 в м. Бережани для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови.                     

2.Надати в оренду терміном до 01.12.2022 року на умовах попереднього 

договору гр. Копині Світлані Яківні  новосформовані земельні ділянки: 

 площею 0,10 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0057, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. 

Львівська, в м. Бережани;   

 площею 0,12 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0056, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. 

Львівська, в м. Бережани;    



 площею 0,010 га  кадастровий номер 6120410100:04:004:0055, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  по вул. 

Львівська, в м. Бережани. 

2.1.Орендну плату встановити  в розмірі 3% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3. Новосформовані земельні ділянки  площею 0,0464 га  кадастровий номер 

612410100:04:004:0054, площею  0,2753 га кадастровий номер 

612410100:04:004:0053 перевести до земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3.  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 


