
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXVIII сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

26 грудня  2022 року                          м. Бережани                                  №1006  

 

Про укладання договорів  управління 

спадщиною неуспадкованими 

земельними частками (паями) 
 

Розглянувши   клопотання  ФГ «Фльонц» щодо можливості здійснення 

управління спадщиною, а саме неуспадкованими земельними частками (паями), 

розташованими на території Бережанської міської територіальної 

громади,   спадкоємці (власники) яких не оформили право власності на них, з 

метою утримання, догляду та вчинення інших фактичних та юридичних дій для 

підтримання земельних ділянок в належному стані, керуючись 

ст.1277,1283,1284,1285 Цивільного Кодексу України, ст.37 Закону України «Про 

нотаріат», ст. 12  Закону України «Про охорону земель»  та ст.25, 26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової долі 

земельних ділянок, власники яких померли» від 20.09.16 р. № 1533-VIII, 

розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, сесія Бережанської міської ради                                            

 В И Р І Ш И Л А: 

1.  Передати Фермерському господарству   «Фльонц»  в управління спадкове 

майно померлих громадян,  яке потребує окремого утримання, догляду, 

вчинення інших фактичних та/або юридичних дій для підтримання його в 

належному технічному та функціональному стані, згідно додатку 1.     

1.1. Укласти з Фермерським господарством «Фльонц»  договори 

на  управління спадщиною (не успадкованими земельними частками(паями), які 

належали покійним спадкодавцям. 

1.2. Встановити орендну плату в розмірі 6% від нормативної грошової 

оцінки землі  даної категорії. 

1.3. Встановити термін дії договорів управління спадщиною до отримання 

спадкоємцями правовстановлюючих документів. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин та  заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії міської ради  

№1006 від 26.12.2022року 

 
Дата 

Укладання 

договору 

Прізвище,імя та по 

батькові померлого 

Площа, га Кадастровий номер 

(або серія і номер 

сертифікату) 

19.04.2013 Шкринда Анеля Михайлівна 2,96 ТР №________ 

19.04.2013 Оберський Володимир 

Миколайович 

2,76 ТР №________ 

19.04.2013 Кубай Ганна Михайлівна 2,09 ТР №________ 

19.04.2013 Баран Микола Михайлович 2,21 ТР №________ 

19.04.2013 Кульчинський Йосип 

Ількович 

1,93 ТР №________ 

19.04.2013 Мельник Стефанія 

Степанівна 

1,82 ТР №________ 

19.04.2013 Степанчак  Іван 

Володимирович 

2,00 ТР №________ 

30.12.2015 Вовк Марія Федорівна 2,13 ТР №________ 

30.12.2015 Матрофайло Анна 

Володимирівна 

1,91 ТР №________ 

24.07.2020 Львівська Марія Михайлівна 3,29 612482500:01:001:____ 

24.07.2020 Мацієвич Ярослав 

Федорович 

2,90 612482500:01:001:____ 

Всього 11 договорів 26,00  

 
 

Секретар міської ради                                                               Ірина ЗАГНІЙНА 


