
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 6 червня 2013 року         № 691 

 

Про затвердження технічної 

документації   та передачу в  

оренду    земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 12, 100, 120, 124, 125, 151 Земельного кодексу України, 

статтями 4, 5, 6 Закону України “Про оренду землі ”, статтею 288 

Податкового кодексу України, розглянувши пропозиції постійної комісії із 

земельних питань, подані документи, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в натурі на (місцевості)  загальною площею 

6601 кв. м для обслуговування виробничих будівель та споруд 

Публічному акціонерному товариству по газопостачанню  та газифікації 

« Бережанигаз», з них: 

- площею 5715 кв. м  по вул.. Зарічна, 4 за кадастровим номером  

6120410100 04 012 0061 

- площею 559 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «а» за кадастровим 

номером 6120410100 04 011 0296. 

- Площею 164 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «б» за кадастровим 

номером 6120410100 04 011 0297. 

- Площею 163 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «г» за кадастровим 

номером 6120410100 04 011 0298. 

2. Надати терміном до 01.06.2023 року, Публічному акціонерному 

товариству по газопостачанню  та газифікації  «Бережанигаз» земельні 

ділянки для обслуговування виробничих будівель та споруд загальною 

площею 6601 кв. м, з них:  



- Площею 5715 кв. м  по вул.. Зарічна,4  в м. Бережани. 

- Площею 559 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «а» м. Бережани. 

- Площею 164 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «б» м. Бережани. 

- Площею 163 кв. м по вул.. Шевченка, 33 «г» м. Бережани. 

3. Орендну плату встановити в розмірі 9% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди та його 

державної реєстрації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гуля І.В. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

 


