
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  

 

від  15 травня 2015 року         № 1152 

 

Про надання в оренду умовної частки 

земельної ділянки в м. Бережани 

 

Розглянувши подані заяви громадян, відповідні технічні документації, 

пропозиції постійних 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. ______________________ та гр.. 

____________________, жителям м. Бережани, вул. Б.Хмельницького, 

____ оренду терміном до 01.05.2016 року умовної частки земельної 

ділянки площею 30,0 кв. м. для обслуговування квартири №____ по вул. 

Б.Хмельницького, ____ в м. Бережани. 

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

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до  01.06.2015 року. 

2. Продовжити ТзОВ «Вікт» м. Бережани, вул. Шевченка, 5«б» оренду 

умовної частки земельної ділянки загальною площею 20,0 кв. м. для 

надбудови  та зблокування  дитячого кафе з будівлею гуртовні  по вул. 

Валова в м. Бережани, терміном до 01.05.2017 року. 

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 01.06.2015 року. 



3. Розірвати договір про земельний сервітут з гр. ____________________ 

на нежитлове приміщення по пл.. Ринок, ____ у зв’язку з відчуженням 

приміщення та добровільною відмовою. 

4. Надати гр. _______________________, жителю м. Бережани, вул. Лесі 

Українки, ____ в оренду терміном до 01.05.2018 року умовну частку 

земельної ділянки площею 7,5 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення по пл. Ринок, ____ в м. Бережани. 

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

обумовити щоквартальне внесення платежів. 

4.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 01.06.2015 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


