
 
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        № 788 

 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки , 

протокол постійної комісії із земельних питань, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,90,127,128 

Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 212 кв. м, наданої гр. 

____________ в оренду для обслуговування нежитлового приміщення в м. 

Бережани по вул. С.Бандери, ___ в сумі 24468,0 грн. (двадцять чотири 

тисячі чотириста шістдесят вісім гривень) в розрахунку 115,41 грн. за 1 

кв. м, на підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок 

додається).  

1.2. Продати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Шептицького, 32 

земельну ділянку площею 212 кв. м за 24468,0 грн. (двадцять чотири 

тисячі чотириста шістдесят вісім гривень) в м. Бережани, вул. 

С.Бандери, ___ територіальної громади м. Бережани, із розрахунку 

115,41 грн. (сто п'ятнадцять грн. 41 коп.) за 1 кв. м. 

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

1.3. Дозволити  зареєструвати речове право  на земельну ділянку гр. 

____________ після повної оплати її вартості. 

1.4. гр. ____________ у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91 

Земельного Кодексу України.  

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 432 кв. м, наданої гр. 



____________ в оренду для обслуговування нежитлового приміщення в м. 

Бережани по вул. Замкова, 1«а» в сумі 53052,0 грн. (п’ятдесят три 

тисячі п’ятдесят дві гривні) в розрахунку 122,81 грн. за 1 кв. м, на 

підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається).  

2.2. Продати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Рурисько, ___ 

земельну ділянку площею 432 кв. м за 53052,0 грн. (п’ятдесят три 

тисячі п’ятдесят дві гривні) в м. Бережани, вул. Замкова, 1«а» 

територіальної громади м. Бережани, із розрахунку 122,81 грн. (сто 

двадцять дві грн. 81 коп.) за 1 кв. м, 

2.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

2.3. Дозволити  зареєструвати речове право  на земельну ділянку гр. 

____________ після повної оплати її вартості. 

2.4. гр. ____________ у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91 

Земельного Кодексу України.  

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір купівлі 

– продажу вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської 

ради. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


