
                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 22 квітня  2020 року                м. Бережани                                            № 72-р 

 

Про затвердження Протоколу 

проведення конкурсу з відбору 

виконавців послуг з виконання 

земельних торгів з продажу права 

оренди земельних ділянок 
 

Керуючись «Положенням про комісію з конкурсного відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавців земельних торгів 

на конкурентних засадах на території Бережанської міської ради», 

затвердженим рішенням Бережанської міської ради від 25 червня 2019 року 

№1352, відповідно до ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

1. Затвердити Протокол проведення конкурсу з відбору виконавців послуг 

з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади для подальшого продажу права оренди із 

цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва ( код КВЦПЗ -01.01 ): 

земельна ділянка площею 4,7269 га за кадастровим номером 

6120410100:04:004:0208; 

земельна ділянка площею 6,3075 га за кадастровим номером 

6120486000:01:001:2083; 

земельна ділянка площею 2,4655 га за кадастровим номером 

6120486000:01:002:0002; 

земельна ділянка площею 2,4684 га за кадастровим номером 

6120486000:01:002:0001; 

земельна ділянка площею 1,8106 га за кадастровим номером 

6120486000:01:002:0003; 

земельна ділянка площею 20,4128 га за кадастровим номером 

6120486000:01:001:2079; 

земельна ділянка площею 6,4551 га за кадастровим номером 

6120410100:01:002:0007; 



земельна ділянка площею 3,1186 га за кадастровим номером 

6120410100:04:002:0105; 

земельна ділянка площею 10,6469 га за кадастровим номером 

6120410100:02:001:0234; 

земельна ділянка площею 4,8470 га за кадастровим номером 

6120410100:01:002:0006. 

2. Комісії з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки 

земель та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах на 

території Бережанської міської ради після затвердження протоколу у триденний 

строк письмово інформувати переможця конкурсу з відбору виконавців послуг 

з виконання земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки про 

результати конкурсу та протягом 20 днів розмістити інформацію про 

результати конкурсу на офіційному веб – сайті Бережанської міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

 Міський  голова                                                            Володимир  МУЗИЧКА  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


