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VІI скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

 

від 21 квітня 2016 року          № 214 

 
Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
 

Розглянувши звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 
протокол постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування, 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 56 кв. м., наданої гр. 
____________________ в оренду для обслуговування нежитлового 

приміщення, магазину в м. Бережани по вул. Руська, ____ в сумі 13179,0 
грн. (тринадцять тисяч сто сімдесят дев’ять гривень) в розрахунку 

235,34 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну грошову оцінку 
(висновок додається). 

1.1. Продати гр. ____________________, земельну ділянку площею 56 кв. 
м за 13179,0 грн. (тринадцять тисяч сто сімдесят дев’ять гривень) в 
м. Бережани, по вул. Руська, ___ в територіальної громади м. 

Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 235,34 грн. (двісті тридцять 
п’ять гривень 34 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 532 кв. м., наданої гр. 

____________________в оренду для обслуговування нежитлового 
приміщення, кафе «____________________» в м. Бережани по вул. Івана 
Франка, ______ в сумі 126426,0 грн. (сто двадцять шість тисяч 

чотириста двадцять шість гривень) в розрахунку 237,64 грн. за 1 кв. м, на 
підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається). 

2.1. Продати гр. ____________________, земельну ділянку площею 532 кв. 
м за 126426,0 грн. (сто двадцять шість тисяч чотириста двадцять 

шість гривень) в м. Бережани, по вул. Івана Франка, ____ в 
територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 

237,64 грн. (двісті тридцять сім гривень 64 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. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 55 кв. м., наданої ТзОВ 

«Протон ЛТД» в оренду для обслуговування нежитлового приміщення, 
магазину в м. Бережани по вул. Івана Франка, 5/5 в сумі 11898,0 грн. 

(одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто вісім гривень) в розрахунку 
216,33 грн. за 1 кв. м, на підставі висновку про експертну грошову оцінку 

(висновок додається). 
3.1. Продати ТзОВ «Протон ЛТД», земельну ділянку площею 55 кв. м за 

11898,0 грн. (одинадцять тисяч вісімсот дев’яносто вісім гривень ) в 
м. Бережани, по вул. Івана Франка, 5/5 в територіальної громади м. 

Бережани сіл Лісники та Рай, із розрахунку 216,33 грн. (двісті 
шістнадцять гривень 33 коп.) за 1 кв. м. 

3.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 
чинного законодавства. 

3.3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку ТзОВ 

«Протон ЛТД» після повної оплати її вартості. 
3.4. ТзОВ «Протон ЛТД» у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 91 

Земельного Кодексу України.  
4. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір купівлі 

– продажу вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської 
ради. 

 
 

Міський голова        МУЗИЧКА В.Я. 


