
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

03 червня  2021 року                                                   № 268 

 

Про надання в оренду   

Земельних ділянок  

 

Керуючись ст. 288 Податкового кодексу України, статтями 12, 100, 116, 

124, 125 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян, протокол постійної 

комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, сесія 

Бережанської  міської ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Хамару Петру 

Дмитровичу, жителю ________, вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею 1000 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани урочище                   

«Жорнисько» 

1.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору  оренди і його реєстрації. 

1.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Хамар Надії 

Ярославівні, жительці ________, вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею 1000 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани урочище                   

«Жорнисько» 

2.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору  оренди і його реєстрації. 

2.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Цар Стефанії Миколаївні, 

жительці ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 1000 кв. 

м., для ведення городництва в м. Бережани урочище                   « Жорнисько» 

3.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 



3.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Погаратому Андрію 

Львовичу, жителю ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 

600 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани урочище  

« За ПМК » 

4.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

4.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.. 

5. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Гуменюку Володимиру 

Ігоровичу, жителю ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 

2500 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани урочище     « За ПМК » 

5.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

5.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

6. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Гуменюк Марії Іванівні, 

жительці ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 2500 кв. 

м., для ведення городництва в м. Бережани урочище  

«За ПМК». 

6.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

6.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.. 

7. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Кушнірин Михайлу 

Григоривичу, жителю ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку 

площею 650 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани по вул. Тичини. 

7.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

7.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Дупай Оксані 

Євгенівні, жительці ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку 

площею 524 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Зарічна . 

8.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору  оренди і його реєстрації . 

8.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

9. Надати терміном до 01.11.2021 року гр. Жунківській Степанії 

Михайлівній, жительці ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку 

площею 308 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Шевченка . 

9.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 



9.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

10. Продовжити терміном до 01.05.2022 року гр. Любовицькій 

Людмилі Тарасівній, жительці ________, вул. ________ в оренду земельну 

ділянку площею 21 кв. м., для обслуговування металевого автогаражу  в м. 

Бережани по вул. Шевченка . 

10.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору  оренди і його реєстрації. 

10.2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

11. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Новицькому Олегу 

Васильовичу, жительці ________, вул. ________ в оренду земельну ділянку 

площею 900 кв. м., для ведення городництва в м. Бережани по вул. Лесі 

Українки . 

11.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору  оренди і його реєстрації. 

11.2. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

12. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського 

голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                       Ростислав БОРТНИК              


