
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(І засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 29 серпня 2019 року       № 1444 

 

Про визначення позиції Бережанської міської ради у 

справі за позовом ПАП «Велес» 

 

Розглянувши Ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 

01.08.2019 року у справі №921/364/19 за позовом ПАП «Велес» до міської ради 

про поновлення на новий термін договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Бережанської міської територіальної громади за 

кадастровими номерами 6120410100:01:001:0658, площею 24,0298 га, 

6120410100:01:001:0659, площею 23 га, 6120410100:01:001:0660 площею 

47,4395 га, 6120410100:01:001:0661, площею 43,8447 га, які передані з 

державної власності у комунальну власність на підставі наказу Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 18.06.2019 року 

№19-1969/14-19-СГ, враховуючи, що розпорядження землями комунальної 

власності є виключними повноваженнями сесії міської ради та, беручи до уваги 

чинність рішення сесії міської ради від 24.11.2016року та інформацію 

фінансового управління міської ради від 15.08.2019року №180/04-2, керуючись 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Визнати позовні вимоги ПАП «Велес» до міської ради в рамках розгляду 

судової справи №921/364/19 в Господарському суді Тернопільської 

області. 

2. Визнати продовженими на тих же умовах договори оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населених пунктів на території Бережанської міської територіальної 

громади за кадастровими номерами 6120410100:01:001:0658, площею 

24,0298 га, 6120410100:01:001:0659, площею 23 га, 6120410100:01:001:0660 

площею 47,4395 га, 6120410100:01:001:0661, площею 43,8447 га, які 



передані з державної власності у комунальну власність на підставі наказу 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 

18.06.2019 року № 19-1969/14-19-СГ укладені 03.11.2011 року під 

реєстраційними номерами 223, 224, 225, 226. 

3. Надати дозвіл міському голові на підписання додаткових угод до договорів 

оренди від 03.11.2011 року під реєстраційними номерами 223, 224, 225, 

226. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова     Володимир МУЗИЧКА 


