
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1160 

 

Про розгляд заяви гр. Кушко М.С. від 

01.10.2018 року, заяви гр. Ковальської М.О. 

від 12.10.2018 року, від 28.11.2016 року, та 

рішення Бережанського районного суду від 

09.07.2018 року 

 

Розглянувши заяву гр. Кушко М.С. від 01.10.2018 року вх. №К-528, заяву гр. 

Ковальської М.О. від 12.10.2018 року №К-557, від 28.11.2016року та рішення 

Бережанського районного суду від 09.07.2018 року, враховуючи 

непредставлення гр. Ковальською М.О. документів, які підтверджують 

можливість доступу до земельної ділянки по вул. Львівська в м. Бережани, для 

ведення городництва, не подання із заявою від 28.11.2016 року проекту 

додаткової угоди (у відповідності до вимог ст.33 Закону України «Про оренду 

землі»)та фактичним припиненням договору оренди земля у зв’язку з 

закінченням строку, на який його було укладено, беручи до уваги факт 

укладення у 2017 та 2018 роках договорів оренди щодо вказаної земельної 

ділянки з гр. Кушко М.С., оскільки дана земельна ділянка межує із земельною 

ділянкою, яка перебуває у власності її матері Гичка Г.І., що є власником 

житлового будинку, в якому проживає орендар та добросовісне виконання нею 

обов’язків орендаря, керуючись вимогами Земельного кодексу України, 

Законами України «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Рішення Бережанського районного суду від 09.07.2018 року - прийняти до 

відома. 

2. Заяву гр. Ковальської М.О. від 12.10.2018 року від 28.11.2016 року 

прийняти до відома, договір оренди землі від 03.06.2016 року припинити, у 

зв’язку із: 



- закінченням строку, на який його було укладено. 

3. Заяву гр. Кушко М.С. від 01.10.2018 року вх. №К-528 прийняти до відома 

та договір оренди земельної ділянки від 26.12.2017 року для ведення 

городництва по вул. Львівська в м. Бережани  припинити, у зв’язку із: 

- закінченням строку, на який його було укладено. 

3.1. Земельну ділянку перевести до категорії земель не наданих у 

власність чи користування. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


