
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXX сесія  

                                         (I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16  лютого   2023 року                      м. Бережани                                        №1065 

 

Про  поновлення  оренди  земельної  ділянки 
 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,  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, сесія Бережанської міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити гр. Єдинаку Віктору Михайловичу,  жителю ________,                 

вул. ________ терміном до 01.02.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 

45 кв. м. наданої для обслуговування  торгового павільйону  по вул. 

Л.Українки,14 «а» в м. Бережани , кадастровий номер 612010100:04:017:____. 

1.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

1.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

2. Поновити гр. Цибульському Тарасу Євгеновичу,  жителю ________, вул. 

________ терміном до 01.02.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 14 кв. 

м.   наданої для обслуговування  торгового павільйону     по вул. Міцкевича,3/6 

в м. Бережани , кадастровий номер 612010100:04:005:____. 

2.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

3. Поновити гр. Цибульському Тарасу Євгеновичу,  жителю ________, вул. 

________ терміном до 01.02.2028 року  оренду  земельної ділянки площею 29 кв. 

м.   наданої для обслуговування  торгового павільйону     по вул. Міцкевича,3 в 

м. Бережани , кадастровий номер 6120410100:04:005:____. 

3.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 



3.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

4. Поновити гр. Степан Олені Олексіївні,  жительці ________, вул. ________ 

терміном до 01.02.2024 року  оренду  земельної ділянки площею 27 кв. м.   

наданої для обслуговування  торгового павільйону     по вул. Чорновола  в м. 

Бережани , кадастровий номер 612010100:04:005:____. 

4.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

5. Поновити гр. Степан Олені Олексіївні,  жительці ________, вул. ________ 

терміном до 01.02.2024 року  оренду  земельної ділянки площею 3 кв. м.   наданої 

для обслуговування  торгового павільйону     по вул. Чорновола  в м. Бережани , 

кадастровий номер 612010100:04:005:____. 

5.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

5.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

6. Поновити ТОВ «-Автотехсервіс-», м. Тернопіль, вул. За Рудкою,33/40   

терміном до 01.02.2028 року  оренду  земельної ділянки площею  2505 кв. м.   

наданої для розміщення та експлуатації  будівель і споруд автомобільного  

транспорту та дорожнього господарства  по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани, 

кадастровий номер 612010100:04:012:0087. 

6.1 Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

6.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію. 

7. 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 


