
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXX сесія  

                                         (I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  лютого   2023 року                      м. Бережани                                          №1064 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної 

власності під польовими дорогами , розташованими у масиві 

земель сільськогосподарського призначення на території 

Потуторського старостинського округу 
 

           Розглянувши клопотання Фермерського Господарства «Лисоня БІО» та 

технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок  

під польовими дорогами, розташованими у масиві земель 

сільськогосподарського призначення (крім польових доріг, що обмежують 

масив), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12, 79-1, 83, 122, 186 Земельним кодексом України, ст.35, 57 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про державний земельний 

кадастр», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476, з метою 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру, здійснення контролю за 

використанням та охороною земель комунальної власності та визначення 

якісного стану земельних ділянок, їх меж, розміру, складу угідь, враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин, сесія  Бережанської  міської ради    

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок  під польовими дорогами, розташованими у масиві земель 

сільськогосподарського призначення, які орендує ФГ «Лисоня БІО» загальною 

площею 6969 кв. м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

із земель сільськогосподарського призначення на території Потуторського 

старостинського округу за кадастровими номерами: 

6120486400:01:001:0342 – площею   3969 кв.м., 

6120486400:01:001:0366  – площею   3000 кв.м.  



2. Передати Фермерському Господарству «Лисоня БІО» в оренду терміном 

до 31.12.2032р. земельні ділянки на території Потуторського старостинського 

округу загальною площею 6969  кв. м., а саме: 

6120486400:01:001:0342 – площею  3969 кв.м., 

6120486400:01:001:0366  – площею  3000 кв.м. 

3. Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок.  

4. Фермерському господарству «Лисоня БІО» укласти договір оренди 

земельних ділянок та зареєструвати право користування земельними ділянками у 

відповідності до вимог  чинного законодавства. 

5. 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 


