
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXXI сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

21  березня 2023 року                       м. Бережани                                         №1132 

 

Про поновлення договорів оренди умовних  

часток земельних ділянок 

 

Розглянувши подані заяви громадян, 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 комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин,  сесія  Бережанської міської ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Поновити  гр. Маді Юрію Богдановичу, жителю ________, вул. ________  

оренду терміном до 01.03.2028 року умовну частку земельної ділянки площею 

25,0 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення  по пл. Ринок,3 в                         

м. Бережани (  магазин « Комфорт»).  

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

1.2. Укласти додаткову угоду до договору особистого сервітуту  та провести 

її  реєстрацію. 

2. Поновити  гр. Фок Григорію Романовичу, жителю ________, вул. 

________ оренду терміном до 01.03.2028 року умовну частку земельної ділянки 

площею 30,1 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення  по вул. 

Руська,1 в м. Бережани (  магазин « Майстер»).  

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

2.2. Укласти додаткову угоду до договору особистого сервітуту  та провести 

її  реєстрацію. 

3. Поновити  гр. Вус Наталії Зіновіївні, жительці ________, вул. ________ 

оренду терміном до 01.03.2028 року умовну частку земельної ділянки площею 

17,6 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення  по вул. 

Тернопільська,6/18 в м. Бережани (  магазин « Мисливець»).  



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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

3.2. Укласти додаткову угоду до договору особистого сервітуту  та провести 

її  реєстрацію. 

4. Поновити  гр. Беш Наталії Олександрівні, жительці ________, вул. 

________ оренду терміном до 01.03.2028 року умовну частку земельної ділянки 

площею 18,4 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення  по пл. 

Ринок,10 в м. Бережани ( магазин « Наталка»).  

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення платежів. 

4.2. Укласти додаткову угоду до договору особистого сервітуту  та провести 

її  реєстрацію. 

5. 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 


