
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 20 вересня  2022 року                     м. Бережани                                          №894  

 

Про  розгляд заяв Драбик Г.Я., Драбик М.М., Драбик А.М.   

щодо надання в оренду умовної частки земельної ділянки  

 

Розглянувши подані заяви громадянами, керуючись ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,98,99,102,206 Земельного 

кодексу України, статтями 4,5 Закону України «Про оренду землі», у зв’язку з 

неможливістю виносу і закріплення меж земельних ділянок в натурі, враховуючи 

пропозиції постійної комісій міської ради з питань регулювання земельних 

відносин, сесія  Бережанської міської ради 

 

                                        В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити гр. Драбик Галині Ярославівні, жительці ________, вул. 

________ оренду терміном до 01.09.2023 року умовної частки земельної ділянки  

площею 4,0 кв. м. для влаштування тимчасового входу в офісні приміщення по 

вул. Міцкевича, 3«а»/1 в м. Бережани. 

1.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2.Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до                     

договору сервітутного користування. 

2.Скасувати п. 1 рішення сесії міської ради № 402 від 08.11.2016 року про 

продовження гр. Драбику  Мирославу Михайловичу термін дії договору 

сервітутного користування земельною ділянкою площею 8,0 кв. м для 

влаштування  тимчасового входу в офіс по вул.Міцкевича,3/2, у зв’язку з 

відчуженням об’єкту та за згодою сторін. 

2.1.Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 

16.01.2014 року № 179 за взаємною згодою сторін. 

3. Надати  гр. Драбику Андрію Мирославовичу, жителю ________, вул. 

________ в оренду терміном до 01.09.2023 року умовної частки земельної 

ділянки  площею 8,0 кв. м. для влаштування тимчасового входу в офісні 

приміщення по вул. Міцкевича, 3/2 в м. Бережани. 

3.1.Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 



3.2Право оренди оформити шляхом укладання  договору сервітутного 

користування. 

4.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на  заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків та постійну комісію з питань  

регулювання   земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 
 


