
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року          № 1215 

 

Про розгляд листа ТзОВ «Медобори» 

 

Розглянувши лист ТзОВ «Медобори» від 29.грудня 2018 року  №29-12-18- 

за вх. №59/03-05 від 11.01.2019 року щодо продовження  договору оренди 

земельної ділянки  по вул. С. Стрільців, 46«А» в м.  Бережани, враховуючи  

встановлені  комісією міської ради,  створеної згідно розпорядження міського 

голови  №164-р від 01.08.2018року, факти  невиконання вимог  рішення сесії 

міської ради №701 від 17.08.2017 року та умов основного договору оренди 

земельної ділянки  від  31.10.2011року та додаткової угоди від 23.08.2017 року, 

беручи до уваги виявлені юридичним відділом міської ради  факти   наявної 

заборгованості по орендній платі, враховуючи факт подання ТзОВ 

«Медобори» уточненої податкової декларації з плати за землю  за 2018 р. та 

фактична  сплата 23.08.2018 року на користь міського бюджету в рахунок 

плати за оренду землі сум: 125 175,30 грн та 32 485,00 грн., керуючись 

Земельним кодексом України, Законами України «Про оренду землі» і «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити терміном до 01.12.2021 року ТзОВ «Медобори» оренду 

земельної ділянки площею 8416 кв. м. для обслуговування нежитлових 

приміщень по вул. Січових Стрільців, 46«А» в м. Бережани. 

1.1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.  

1.2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки зареєструвати 

до 20.02.2019 року. 

2. Зобов’язати орендаря: 

- своєчасно та в належному обсязі сплачувати орендну плату за оренду 

земельної ділянки по вул. Січових Стрільців, 46«А» в м. Бережани; 



- використовувати земельну ділянку згідно цільового призначення; 

- утримувати земельну ділянку в належному стані, у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 

 


