
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXIX сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

17 січня  2023 року                             м. Бережани                                       №1029 

 

Про продовження   та надання в оренду  

 земельних ділянок для ведення городництва 

 

Керуючись ст. 288 Податкового кодексу України, статтями 12, 100, 116, 124, 

125 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяви громадян, протокол постійної 

комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, сесія 

Бережанської  міської  ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Продовжити термін дії договорів оренди до 01.11.2023 року громадянам 

на земельні ділянки для ведення городництва на території Бережанської міської 

ради, згідно додатку №1. 

1.1.Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до 

договорів оренди земельних ділянок та їх реєстрації. 

1.2.Орендну плату встановити в розмірі 6 %  від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2.Надати терміном до 01.11.2023 року громадянці  земельну ділянку для 

ведення городництва на території Бережанської міської ради, згідно додатку №2. 

2.1.Право оренди оформити шляхом укладання договору оренди і його 

реєстрації. 

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

земельної ділянки. 

3. 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 

  



Додаток №1 

до рішення сесії міської ради  

№1029  від 17 січня  2023 року 

 

По вул. Золочівська 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Хома Володимир Стахович ________ 

вул. ________ 

0,1057 

2. Кондратенко Ольга Петрівна ________ 

вул. ________ 

0,0580 

 

Урочище «Кашталівка» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Бридун Степан Михайлович ________ 

вул. ________ 

0,0624 

  

Урочище «Мікрон» 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Бугела Михайло Іванович ________ 

вул. ________ 

0,10 

 

По вул. Корольова 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Штуглинець Володимир 

Васильович 

________ 

вул. ________ 

0,10 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 



Додаток 2 

до рішення сесії міської ради  

№1029 від   17 січня   2023 року 

 

 

По вул. Гайова 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я по-батькові Адреса проживання 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

1. Огниста Наталія Миколаївна ________ 

вул. ________ 

0,25 

 

 

 

 

Секретар міської ради                Ірина ЗАГНІЙНА 

 

 

 


