
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVI сесія  

(II засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   

                                                  

22  грудня  2021 року                   м. Бережани                                               №611 

  

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  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати терміном до 01.11.2022 року громадянам (згідно додатку 1) 

земельні ділянки для ведення городництва на території Бережанської міської 

ради. 

1.1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його 

реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2. Продовжити терміном до 01.11.2022 року громадянам (згідно 

додатку 2) земельні ділянки для ведення городництва на території Бережанської 

міської ради. 

2.1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його 

реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3. Продовжити терміном до 01.11.2022 року гр. Грабар Наталії Василівні  

оренду земельної ділянки площею 1500 кв.м. ведення городництва  в м. 

Бережани по вул. Лесі Українки. 

3.1. Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його 

реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

з питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 



Додаток 1 

до рішення сесії міської ради  

№ 611  від 22.12. 2021 року 

Урочище «Жорнисько» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Пирог Людмила Орестівна  вул. ________ 0,13 

 

По вул. Січових Стрільців (біля Санзатопу) 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Халупа Галина Орестівна  вул. ________ 0,10 

 

По вул. Львівська 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Хлудєєв Сергій Іванович  вул. ________ 0,12 

2 Копина Надія Степанівна вул. ________ 0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 2 

до рішення сесії міської ради  

 №611  від 22.12.2021 року 

 

 

По вул. Комарова 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Іванчишин Марія Іванівна 

 

вул. ________ 0,324 

 

По вул Корольова 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Головата Оксана Степанівна вул. ________ 0,05 

2 Коритко Богдана Григорівна 

 

вул. ________ 0,10 

 

По вул. Лепких 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Павелик  Поліна 

Олександрівна 

вул. ________ 0,0129 

 

 

Секретар міської ради      Ірина Загнійна 


