
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

 03  червня  2021 року               № 284 

 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши звіти про експертну грошову оцінку земельної ділянки, 

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», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, сесія  Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 900 кв. м., наданої гр. 

Солярчику Ігорю Мироновичу в оренду для  будівництва та обслуговування  

інших будівель громадської забудови в м. Бережани  по вул. 

Привокзальна,18 «б» в сумі 281189,38 грн. ( Двісті вісімдесят одна тисяча 

сто вісімдесят дев’ять гривень 38 коп. ) в розрахунку 312,43 грн. ( триста 

дванадцять  гривень сорок три  коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про 

експертну грошову оцінку (висновок додається). 

1.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Солярчику Ігорю Мироновичу, 

жителю ________, вул. ________ земельну ділянку площею 900 кв. м. 

кадастровий номер 6120410100:04:012:0076 за 281189,38 грн.                   

(Двісті вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дев’ять гривень 38 коп. ) в 

розрахунку 312,43 грн. ( триста дванадцять  гривень сорок три  коп.) за 1 кв. 

м.,  в м. Бережани, вул. Привокзальна,18 «б».  

1.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

1.3. Дозволити зареєструвати право власності на земельну ділянку                             

гр. Солярчику Ігорю Мироновичу після повної оплати її вартості. 

1.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з 

набуттям на неї права власності. 



1.5. Доручити міському голові Бортнику Р.Б. укласти договір купівлі – продажу 

вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської ради. 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 1045 кв. м., наданої                         

гр. Солярчику Руслану Мироновичу в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бережани по вул. Тернопільська,19 

«в» в сумі 382428,56 грн. (Триста вісімдесят дві тисячі  чотириста 

двадцять вісім гривень 56 коп.) в розрахунку 365,96 грн. ( триста шістдесят 

п’ять гривень дев’яносто шість коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про 

експертну грошову оцінку (висновок додається). 

2.1. Передати у власність шляхом продажу гр. Солярчику Руслану  Мироновичу, 

жителю ________, вул. ________ земельну ділянку площею 1045 кв. м. 

кадастровий номер 6120410100:04:003:0087 за 382428,56 грн. (Триста 

вісімдесят дві тисячі  чотириста двадцять вісім гривень 56 коп. .) в 

розрахунку 365,96 грн. ( триста шістдесят п’ять гривень дев’яносто шість  

коп.) за 1 кв. м.,  в м. Бережани, вул. Тернопільська,19 «в».  

2.2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог 

чинного законодавства. 

2.3. Дозволити зареєструвати право власності на земельну ділянку                       

гр. Солярчику Руслану Мироновичу після повної оплати її вартості. 

2.4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з 

набуттям на неї права власності. 

2.5. Доручити міському голові Бортнику Р.Б. укласти договір купівлі – продажу 

вищевказаної земельної ділянки від імені Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію міської ради з питань 

регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                            Ростислав БОРТНИК 


