
 

Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 02 листопада 2018 року         № 1125 

 

Про продаж земельної ділянки 

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 435 кв. м., наданої гр. 

Біланчину Миколі Дмитровичу та гр. Білачин Любові Зіновіївні в оренду 

для обслуговування продовольчого ринку в м. Бережани по вул. 

Б.Хмельницького, 1«б» в сумі 116120,00 грн. (сто шістнадцять тисяч 

сто двадцять гривень) в розрахунку 266,94 грн. (двісті шістдесят шість 

гривень 94 коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про експертну грошову 

оцінку (висновок додається). 

1.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Біланчину Миколі 

Дмитровичу та гр. Білачин Любові Зіновіївні, жителям м. Бережани, 

____ земельну ділянку площею 435 кв. м. кадастровий номер 

6120410100:04:005:0213 за 116120,00 грн. (сто шістнадцять тисяч 

сто двадцять гривень) в м. Бережани, по вул. Б.Хмельницького, 

1«б» в територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай, із 

розрахунку 266,94 грн. (двісті шістдесят шість гривень 94 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. 

Біланчину Миколі Дмитровичу та гр. Білачин Любові після повної 

оплати її вартості. 

1.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з 

набуттям на неї права власності. 

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

– продажу вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


