
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 27 листопада 2013 року        № 786 

 

Про продовження договорів особистого сервітуту 

для обслуговування тимчасових торгових 

павільйонів  

 

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 гр.. ____________, жительці м. 

Бережани, вул. Тернопільська, ___, договір особистого сервітуту на 

земельну ділянку площею 5,7 кв. м для обслуговування торгового 

павільйону по вул. Міцкевича в м.Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

1.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

2. Продовжити терміном до 01.11.2016 року гр. ____________, жительці м. 

Бережани, вул. Міцкевича, ___, договір особистого сервітуту на земельну 

ділянку площею 30.0 кв. м для обслуговування торгового павільйонупо 

вул. С.Бандери в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 



3. Продовжити терміном до 01.11.2014 року гр. ____________, жителю м. 

Бережани, вул. Січових Стрільців, ___, договір особистого сервітуту 

наземельну ділянку загальною площею 15 кв. м для встановлення та 

обслуговування пересувного торгового кіоску по вул. Банкова в м. 

Бережани. 

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди та його 

реєстрації. 

4. Продовжити терміном до 01.04.2014 року гр. ____________, жительці м. 

Бережани, вул. Котляревського, ___, договір оренди землі площею 100 кв. 

м для розміщення літнього павільйону по вул.. Лепких в м. Бережани. 

4.1. Розмір орендної плати залишити без змін. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


