
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1151 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

 

Розглянувши подані заяви, керуючись ст. ст. 12, 125, 126,159 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України 

«Про державний земельний кадастр», враховуючи пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді гр. Цокало Олександра Євгеновича та гр. 

Потичко Володимира Олексійовича по вул. Шевченка, 136«б» в м. 

Бережани за кадастровим номером 6120410100 04 018 0216 загальною 

площею 0,4227 га на земельні ділянки з площею 0,10 га, за кадастровим 

номером 6120410100 04 018 0234, площею 0,10 га, за кадастровим номером 

6120410100 04 018 0235 та площею 0,2227 га за кадастровим номером 

6120410100 04 018 0236 та припинити інше речове право оренди земельної 

ділянки.  

1.1. Новосформовану земельну ділянку площею 0,10 га за кадастровим 

номером 6120410100 04 018 0234, по вул. Шевченка, 136«б» надати в 

оренду гр. Потичко Володимиру Олексійовичу, жителю м. ____, вул. 

_____на умовах попереднього договору до 01.03.2021 року з оплатою 

3 % нормативно грошової оцінки до 01.03.2019 року. 

1.1.1. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

1.2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,10 га за кадастровим 

номером 6120410100 04 018 0235, по вул. Шевченка, 136«б» надати в 

оренду гр. Цокало Олександру Євгеновичу, жителю м. ____, вул. 



_______ на умовах попереднього договору до 01.03.2021 року з 

оплатою 3 % нормативно грошової оцінки до 01.03.2019 року. 

1.2.1.Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

1.3. Новосформовану земельну ділянку площею 0,2227 га за кадастровим 

номером 6120410100 04 018 0236 по вул. Шевченка, 136«б» передати 

в оренду гр. Цокало Олександра Євгеновича та гр. Потичко 

Володимира Олексійовича на умовах попереднього договору до 

01.03.2021 року з оплатою 3% нормативно грошової оцінки до 

01.03.2019 року. 

1.3.1.Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку 

у встановленому законодавством порядку. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді ТзОВ «Христина» по вул. Привокзальна, 

22 в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 04 012 0064 

загальною площею 0,38 га на земельні ділянки з площею 0,2505 га, за 

кадастровим номером 6120410100 04 012 0087, та площею 0,1295 га, за 

кадастровим номером 6120410100 04 012 0088 та припинити інше речове 

право оренди земельної ділянки. 

2.1.  Новосформовану земельну ділянку площею 0,2505 га по вул. 

Привокзальна, 22 в м. Бережани, за кадастровим номером 6120410100 

04 012 0087 передати в оренду ТзОВ «Христина» на умовах 

попереднього договору до 01.06.2021 року з оплатою 6% нормативно 

грошової оцінки. 

2.2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,1295 га по вул. 

Привокзальна в м. Бережани, за кадастровим номером 6120410100 

04 012 0088 передати в оренду ТзОВ «Христина» на умовах 

попереднього договору до 01.06.2021 року з оплатою 6% нормативно 

грошової оцінки. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді ТзОВ «-Автотехсервіс-» по вул. 

Привокзальна, 24 в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 

04 012 0060 загальною площею 0,29 га на земельні ділянки з площею 

0,1579 га, за кадастровим номером 6120410100 04 012 0090, та площею 

0,1321 га, за кадастровим номером 6120410100 04 012 0089 та припинити 

інше речове право оренди земельної ділянки. 

3.1. Новосформовану земельну ділянку площею 0,1579 га по вул. 

Привокзальна в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 

04 012 0090 передати в оренду ТзОВ «-Автотехсервіс-» на умовах 

попереднього договору до 01.09.2023 року, з оплатою: 

- з 01.09.2018 року до 01.09.2019 року в розмірі 3% від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки. 

- з 01.09.2019 року до 01.09.2021 року в розмірі 6% від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки. 

- з 01.09.2021 року в розмірі 9% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки.».   



3.2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,1321 га по вул. 

Привокзальна, 24 в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 

04 012 0089 передати в оренду ТзОВ «-Автотехсервіс-» на умовах 

попереднього договору до 01.09.2023 року, з оплатою: 

- з 01.09.2018 року до 01.09.2019 року в розмірі 3% від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки. 

- з 01.09.2019 року до 01.09.2021 року в розмірі 6% від нормативно 

грошової оцінки земельної ділянки. 

- з 01.09.2021 року року в розмірі 9% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


