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 РІШ ЕН НЯ   

                                                  
 

28 жовтня 2021 року                     м. Бережани                                      №440 

 

Про надання та поновлення  оренди 

земельних ділянок 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 92, 92, 98, 99, 100, 120, 123, 124, 125, 151 Земельного 

кодексу України, статтями 4, 5, 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 

288 Податкового кодексу України, Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши 

пропозиції постійної комісій міської ради з питань регулювання земельних 

відносин (протокол № 31,32), сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити ПАТ «Укртелеком» право оренди земельної ділянки 

площею 1001 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:005:0018  наданої для 

розміщення та обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. С. Бандери, 1 

в м. Бережани, за згодою сторін. 

1.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 31.05.2017 року та 

зняти з реєстрації. 

2. Надати терміном до 01.01.2026 року Акціонерному Товариству 

«Укртелеком» Тернопільська філія в оренду земельну  ділянку  площею 1001 

кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:005:0018 для розміщення та 

обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул.   С. Бандери, 1 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати у 

встановленому законодавством порядку. 
3. Припинити ПАТ«Укртелеком» право оренди земельної ділянки 

площею 46 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:005:0017 наданої для 

розміщення та обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. С.Бандери,1 в 

м. Бережани, за згодою сторін. 



3.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 31.05.2017 року та 

зняти з реєстрації. 

4. Надати терміном до 01.01.2026 року Акціонерному Товариству 

«Укртелеком» Тернопільська філія в  оренду земельну  ділянку  площею 46 кв. 

м., кадастровий номер 6120410100:04:005:0017 наданої для розміщення та 

обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. С.Бандери,1 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Припинити ПП «АГРОСПЕЦГОСП» право оренди земельної ділянки 

площею 1,4322 га кадастровий номер 6120481600:01:001:0839  наданої для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами 

населеного пункту на території Жовнівського старостинського округу, за 

згодою сторін. 

5.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 31.07.2019 року  

№93/57-19-ДО та зняти з реєстрації. 

6. Надати терміном до 01.01.2027 року Приватному підприємству 

«АГРОСПЕЦГОСП+» в оренду земельну ділянку площею 1,4322 га 

кадастровий номер 6120481600:01:001:0839 наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту на 

території Жовнівського старостинського округу. 

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

оцінки земельної ділянки. 

6.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати  у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Припинити ПП «АГРОСПЕЦГОСП» право оренди земельної ділянки 

площею 1,8654  га кадастровий номер 6120481600:01:001:0801 наданої для 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд консервного 

заводу, за межами населеного пункту на території Жовнівського 

старостинського округу, за згодою сторін. 

7.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 04.02.2015 року  №46 

та зняти з реєстрації. 

8. Надати терміном до 03.02.2054 року  Приватному підприємству 

«АГРОСПЕЦГОСП+» в оренду земельну ділянку площею 1,8654 га 

кадастровий номер 6120481600:01:001:0801 наданої для експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд консервного заводу, за 

межами населеного пункту на території Жовнівського старостинського 

округу. 

8.1. Орендну плату встановити в розмірі 5 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

8.2 Укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати  у 

встановленому законодавством порядку. 

9. Поновити термін дії договору оренди гр. Михальчишину Віталію 

Андрійовичу, жителю ________, вул. ________ оренду земельної ділянки 



площею 100 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:005:0159  наданої для 

будівництва  та обслуговування зблокованої житлової блок-секції (код по 

КВЦПЗ – 02.01.) по вул. Крута, 2«г» в м. Бережани до 01.10.2026р. 

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

оцінки земельної ділянки. 

10. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                              Ростислав БОРТНИК 


