
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІ сесія  

(ІХ засідання)  

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 серпня 2019 року       № 1425 

 

Про реструктуризацію заборгованості з 

орендної плати 

 

Розглянувши заяву гр. Сп'як А.П. від 25.07.2019року за вх. №С-560 , 

враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради №930 від 24.05.2019 

року «Про розгляд звіту за результатами державного аудиту виконання 

бюджету міста Бережани за період з 01.01.2016 року по 31.01.2019 року та 

заходи щодо виконання пропозицій Управління Західного офісу 

Держаудитслужби в Тернопільській області щодо підвищення ефективності 

використання наявних фінансових ресурсів», керуючись ч.5 ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» та Законом України «Про оренду 

землі», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Погодити реструктуризацію заборгованості з орендної плати за земельну 

ділянку площею 0,0488 га по вул. Гімназійна, 10А /1в м. Бережани, договір 

оренди від 30.04.2014 року, згідно графіку (Додаток 1), при умові сплати 

поточних платежів гр. Сп'як Андрієм Петровичем. 

2. Доручити юридичному відділу міської ради в установленому законом 

порядку укласти з гр. Сп'як Андрієм Петровичем договір на 

реструктуризацію заборгованості з орендної плати, яка становить 5 327 

грн. 46 коп. по договору оренди землі від 30.04.2014року.  

3. У випадку не погашення остаточної заборгованості до 01.12.2019 року 

включно, юридичному відділу міської ради вжити відповідні заходи згідно 

чинного законодавства, щодо стягнення заборгованості в судовому 

порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 

https://1drv.ms/w/s!Ar1z57mhE8x2qwT_HsF2zeqxfxKu


 

Додаток №1 

до рішення сесії міської ради №1425 

08 серпня 2019року  

 

 ГРАФІК  

реструктуризації заборгованості гр. Сп'як А.П. з орендної плати за 

 земельну ділянку по вул. Гімназійна, 10А /1 в м. Бережани в сумі 

5 327,46 грн. 

Кількість 

платежів 

Сума до сплати  Строк сплати 

1 1331,87 грн 01.09.2019 

2 1331,87 грн 01.10.2019 

3 1331,87 грн 01.11.2019 

4 1331,87 грн 01.12.2019 

Загальна 

сума  

5 327,46 грн. 

(п’ять тисяч триста двадцять сім гривень 

46 коп.) 

01.12.2019 

 

Рахунок: 

р/р 33211815019004 

МФО 899998 

Код одержувача6 37737751 

Казначейство України (ЕАП) 

УК Бережан. р-ні/18010900 

Орендна плата з фізичних осіб 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

Орендодавець 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

_______________Володимир МУЗИЧКА 

Орендар 

 

 

 

__________Андрій СП'ЯК 
 


