
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVII сесія 

(ІХ засідання ) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 29 січня 2013 року           № 605 

 

Про надання в оренду умовної частки 

земельної ділянки в м. Бережани 
 

Розглянувши подані заяви громадян, відповідні технічні матеріали, 

пропозиції постійних комісій із земельних питань і з питань забудови 

територій та екології, керуючись ст..26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12,98,99,102,206 Земельного кодексу 

України, статтями 4,5 Закону України „Про оренду землі”, у зв’язку з 

неможливістю виносу і закріплення меж земельних ділянок в натурі, 

Бережанська міська рада      

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, 

___ оренду терміном до 01.01.2018 року умовну частку земельної ділянки 

загальною площею 24,1 кв. м. м для обслуговування нежитлового 

приміщення, по пл. Ринок, ___ в м. Бережани. 

1.1. Плату встановити в розмірі двадцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.02.2013 року. 

2. Продовжити гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Медова, 

___оренду терміном до 01.01.2018 року умовної частки земельної ділянки 

загальною площею 21,0 кв. м. м для обслуговування нежитлового 

приміщення, магазину «Школярик» по пл. Ринок, ___ в м. Бережани. 

2.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 



2.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.01.2013 року. 

3. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Чорновола, ___в 

оренду терміном до 01.01.2018 року умовну частку земельної ділянки 

загальною площею 19,8 кв. м. м для обслуговування квартири, яка 

реконструюється під магазин непродовольчих товарів та влаштування 

зовнішніх сходів по вул. Вірменській, ___ в м. Бережани. 

3.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

3.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.02.2013 року. 

4. Продовжити гр. ____________, жительці м. Тернопіль, Миру, ___оренду 

терміном до 01.01.2018 року умовну частку земельної ділянки загальною 

площею 32,3 кв. м. м для обслуговування нежитлового приміщення, по пл.. 

Ринок, ___ в м. Бережани. 

4.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

4.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.02.2013 року. 

5. Продовжити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, 

___ оренду терміном до 01.01.2018 року умовну частку земельної ділянки 

загальною площею 46,3 кв. м. м для обслуговування нежитлового 

приміщення, по пл. Ринок, ___ в м. Бережани. 

5.1. Плату встановити в розмірі двадцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

5.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 20.02.2013 року. 

6. Земельному відділу міської ради підготовити договір сервітутного 

користування та після його підписання зареєструвати. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


