
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 22 листопада 2013 року         № 783 

 

Про затвердження ТзОВ «Бігтур» 

проекту землеустрою щодо відведення 

у в оренду земельної ділянки 

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 12, 92, 98, 99, 100, 120, 123, 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 Товариству з обмеженою відповідальністю «Бігтур» м. Київ 

вул. Велика Житомирська, 20 проект землеустрою щодо відведення у в 

оренду земельної ділянки площею 13445 кв. м для обслуговування 

придбаних будівель та споруд по вул. Тернопільська, 10  в м. Бережани, із 

земель орендованих гр. Чепіль В. Г., не наданих у власність чи 

користування.  

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

- охорона зона навколо (вздовж ) об’єкта зв’язку ( 01.04) 

-  охорона  зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. 

- охоронна зона навколо об’єкту культурної спадщини (01.02) 

1.2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю «Бігтур» м.  Київ 

вул. Велика Житомирська, 20 в оренду терміном до 01.11.2018 року 

земельну ділянку загальною площею 13445 кв. м для обслуговування 

придбаних нежитлових приміщень по вул. Тернопільська, 10 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 11.02. – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд  підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) кадастровий 



номер 6120410100 04 005 0117, землі промисловості) із земель 

користування гр.. Чепіль В.Г.  

1.3. Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

1.4. Зареєструвати речове право на вище вказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2. Земельну ділянку площею 2314 кв. м.  перевести до земель запасу міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


