
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІІ сесія 

(V засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 22 березня 2018 року         № 898 

 

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 висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 871 кв. м., наданої гр. 

_________Ніні Іванівні в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі в м. Бережани по площі _________в сумі 224081,00 грн. 

(двісті двадцять чотири тисяч вісімдесят одна гривня) в розрахунку 

257,27 грн. (двісті п’ятдесят сім гривень 27 коп.) за 1 кв. м, на підставі 

висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1.1. Продати гр. _________ Ніні Іванівні, жительці м. Бережани, площа 

Ринок, 8/2 земельну ділянку площею 871 кв. м. за 224081,00 грн. 

(двісті двадцять чотири тисяч вісімдесят одна гривня) в м. 

Бережани, по площі _________, із розрахунку 257,27 грн. (двісті 

п’ятдесят сім гривень 27 коп.)  за 1 кв. м. 

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

1.3. гр. _________Ніні Іванівні у своїй діяльності дотримуватись вимог ст. 

91 Земельного Кодексу України. 

1.4. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договір 

купівлі – продажу вищевказаної земельної ділянки від імені 

Бережанської міської ради. 



2. Надати дозвіл гр. _________Ніні Іванівні на розстрочення платежу, 

терміном до 31 грудня 2018 року, за придбання земельної ділянки площею 

871 кв. м по площі _________в м. Бережани в сумі 224081,00 грн. (двісті 

двадцять чотири тисяч вісімдесят одна гривня), за умови сплати нею 

протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору 

купівлі – продажу  не менше як 50 відсотків частини зазначеного платежу. 

2.1. Встановити відповідно до законодавства заборону на продаж або інше 

відчуження покупцем земельної ділянки до повного розрахунку за 

договором купівлі – продажу. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


