
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  березня 2023 року                       м. Бережани                           ПРОЄКТ №1156 

 

Про  поновлення  оренди  земельних  ділянок 
 

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

статтями 12,  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», розглянувши пропозиції постійної комісій міської ради з 

питань регулювання земельних відносин, ( протокол №43 від 28.02.2023 року) 

сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Поновити гр. Мада Юрію Богдановичу,  жителю ________, вул. ________ 

терміном до 01.03.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 1180 кв. м.   

наданої для обслуговування   нежитлової будівлі   по вул. Рогатинська,101 «ж» в 

м. Бережани , кадастровий номер 612010100:04:008:0436. 

1.1 Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

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

реєстрацію. 

2. Поновити гр. Лемику Ігорю Михайловичу,  жителю ________,                         

вул. ________ терміном до 01.03.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 

3986 кв. м.   для в городництва   по вул. Хатки  в м. Бережани , кадастровий номер 

612010100:04:013:0231. 

2.1 Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

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

реєстрацію. 

3. Поновити ТзОВ «Христина» м. Бережани, вул. Замость, 4 терміном до 

01.03.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 1200 кв м   наданої для  

будівництва  та обслуговування  будівель торгівлі      по вул. Привокзальна в                     

м. Бережани , кадастровий номер 612010100:04:012:0077. 



3.1 Орендну плату встановити в розмірі 10,05 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

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

реєстрацію. 

4. Поновити ТзОВ «Бережанська агропромтехніка» м. Бережани, вул. 

Шевченка,55  терміном до 01.03.2028 року  оренду  земельні ділянки для 

обслуговування будівель та споруд  по вул. Шевченка, 55 , а саме: 

площею  3660 кв м , кадастровий номер  612010100:04:011:0152 

площею  3542 кв м , кадастровий номер  612010100:04:011:0093 

площею  2517 кв м , кадастровий номер  612010100:04:011:0153 

площею  296 кв м , кадастровий номер  612010100:04:011:0094 

4.1 Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

4.2. Укласти додаткову угоду до договорів оренди та провести їх державну 

реєстрацію. 

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


