
 
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        № 790 
      

 

Про надання в оренду умовної частки 

земельної ділянкив м. Бережани 

 

Розглянувши подані заяви громадян, відповідні технічні матеріали, 

пропозиціїпостійних комісій із земельних питань і з питань забудови 

територій та екології, керуючись ст..26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12,98,99,102,206 Земельного кодексу 

України, статтями 4,5 Закону України „Про оренду землі”, у зв’язку з 

неможливістю виносу і закріплення меж земельних ділянок в натурі, 

Бережанська міська рада      
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Продовжити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Чорновола, 

___ оренду терміном до 01.11.2018 року умовної частки земельної ділянки 

загальною площею 12,0 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення магазину по вул. Вірменська, ___ в м. Бережани. 

1.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2013 року. 

2. Надати гр. ____________ та гр.. ____________,  жителям м. 

Бережани, вул. Гайова, ___, в оренду терміном до 01.09.2016 року умовну 

частку земельної ділянки загальною площею 8,0 кв. м. для влаштування 

тимчасового входу в офісні приміщення по вул.. Міцкевича, ___ в м. 

Бережани. 

2.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

2.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2013 року. 



3. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Гайова, ___ в 

оренду терміном до 01.09.2016 року умовну частку земельної ділянки 

загальною площею 4,0 кв. м. для влаштування тимчасового входу в офісні 

приміщення по вул.. Міцкевича, 3«а»/1 в м. Бережани. 

3.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв.м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

3.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2013 року. 

4. Припинити договір про земельний сервітут умовної частки земельної 

ділянки площею 7,3 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул.. Руська, ___ наданої гр.. ____________, у зв’язку з відчуженням даного 

приміщення та добровільною відмовою (договір № 114 від 30.11. 2011 

року.). 

5. Припинити договір про земельний сервітут умовної частки земельної 

ділянки площею 7,7 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення по 

вул.. Руська, ___ наданої гр.. ____________, у зв’язку з відчуженням даного 

приміщення та добровільною відмовою ( договір № 115 від 30.11. 2011 

року.) 

6. Припинити договір про земельний сервітут умовної частки земельної 

ділянки площею 26,0 кв. м для обслуговування нежитлового 

приміщенняпо пл.. Ринок, 23 наданої гр.. ____________ зв’язку з 

відчуженням даного приміщення та добровільною відмовою (договір № 

141 від 29.01. 2013 року.) 

7. Продовжити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Кошова, 

___, оренду терміном до 01.11.2018 року умовної частки земельної 

ділянки загальною площею 15,0 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення магазину по вул. Чорновола, ___ в м. Бережани. 

7.1. Плату встановити в розмірі тридцять гривень за 1 кв. м. Договором 

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

7.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.12.2013 року. 

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


