
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 10 вересня 2013 року         № 731 

 

Про продовження договорів особистого сервітуту 

для обслуговування тимчасових торгових 

павільйонів та надання у сервітутне користування 

земельних ділянок 
 

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 спору для провадження підприємницької діяльності», 

розглянувши пропозицію постійної комісії із земельних відносин, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити терміном до 01.09.2016 року договори особистого сервітуту 

земельних ділянок в м. Бережани. 

1.1. Для обслуговування тимчасових торгових павільйонів по вул. 

Міцкевича: 
 Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа  

МАФ (кв. м.) 

1. ____________ м. Бережани, вул. Молодіжна, ___ 5,2 

2. ____________ с. Краснопуща, вул. 

Б.Хмельницького, ___ 

5.3 

3. ____________ м. Бережани, вул. С.Стрільців, ___ 11,3 

4. ____________ м. Бережани, вул. Рогатинська, ___ 13,86 

5. ____________ с. Урмань, Бережанського р-н. 16,3 



6. ____________ м. Бережани , вул. Стефаника, ___ 18,9 

7. ____________ м. Бережани, вул. С.Бандери, ___ 21,0 

8. ____________ смт. Козова, вул. Ювілейна, ___ 23,4 

9. ____________ м. Бережани, вул. Руська, ___ 25,2 

10. ____________ м. Бережани, вул. Л.Українки, ___ 25,8 

11. ____________ м. Бережани, вул. Міцкевича, ___ 24,9 

12. ____________ м. Бережани, С. Бандери, ___ 26,5 

13. ____________ м. Бережани, пл. Ринок, ___ 21,0 

14. ____________ м.Бережани,вул. Л.Українки, ___ 20,0 

15. МПП «Бескиди» м. Бережани, вул.Л.Українки, 27 13,2 

16. ____________ м. Бережани, вул. Л.Українки, ___ 13,2 

17. ____________ м. Бережани, вул. Сонячна, ___ 22,8 

 

 

1.2. Для обслуговування тимчасових торгових павільйонів по вул.. 

Пушкіна: 
№ 

п/п 

Прізвище,ім’я по батькові Адреса проживання Площа 

земельної 

ділянки (кв. м) 

Номер ТТП 

1.  ____________ м. Бережани, вул. 

Комарова, ___ 

17,0 №1 

2.  ____________ с. Шибалин, 

Бережанського району 

17,0 № 2 

3.  ____________ м. Бережани вул. 

Гоголя, ___ 

17,0 №6 

4.  ____________ м. Бережани, вул.. 

Хатки, ___ 

16,5 №7 

5.  ____________ м. Бережани, вул. 

Зарічна, ___ 

17,5 №8 

6.  ____________ м. Бережани, вул. 

Депутатська, ___ 

17,5 №9 

 

1.3. Для обслуговування тимчасового торгового павільйону по вул.. 

Лисенка: 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа  

МАФ 

(кв.м.) 



1. ____________ М.Бережани,вул. Чотирнастівка, 

___ 

30,0 

 

2. Надати у користування, терміном до 01.09.2016 року земельні ділянки для 

обслуговування придбаних торгових павільйонів в м. Бережани. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа 

ТТП (кв.м.) 

Адреса 

тимчасових 

торгових 

павільйонів 

1.  ____________ м. Бережани вул. 

Л.Українки. ___ 

30,0 вул.. Січових 

Стрільців 

2.  ____________ м. Бережани, вул. 

Л.Українки, ___ 

5,5 вул.. 

Міцкевича 

3.  ____________ м. Бережани, 

 вул. Молодіжна, ___ 

20,0 вул.. 

Міцкевича 

4.  ____________ м. Бережани,  

вул. Депутатська, ___ 

23,0 вул.. 

Міцкевича 

 

3. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки. 

4. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


