
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(VІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 липня  2018 року          № 1023 

 

Про затвердження проектів із землеустрою та 

передачу у власність та оренду земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 12, 92, 92, 98, 99, 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 комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування, подані документи, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Роздябик 

Галині Михайлівні, жительці  с. Рай, вул. _______ земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 2 по 

вул. Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

1.2. Надати у власність гр. гр. Роздябик Галині  Михайлівні, жительці с. 

Рай, вул. _______ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 2 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100 04 011 0378, землі житлової та 

громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



2. Продовжити терміном до 01.07.2023 року гр. Кулині Надії Василівні, 

жительці м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки площею 24 

кв. м. наданої для обслуговування торгового кіоску по вул. Лепких в м. 

Бережани. 

2.1. Орендну плату встановити в розмірі 12 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3. Продовжити терміном до 01.07.2023 року гр. Біланчину Миколі 

Дмитровичу та гр. Біланчин Любові Зіновіївні, жителям м. Бережани, вул. 

_______ оренду земельної ділянки площею 435 кв. м. наданої для  

будівництва та обслуговування торгового ринку по вул. Б.Хмельницького, 

1«б» в м. Бережани. 

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4. Припинити Бучацькій об’єднаній державній податковій інспекції 

Головного управління ДФС у Тернопільській області право постійного 

користування земельною ділянкою площею 1638 кв. м. наданої для 

будівництва та обслуговування приміщення Бережанського відділення 

Бучацької ОДПІ по вул. Шевченка в м. Бережани (кадастровий номер 

6120410100 04 010 0245) у зв’язку з реорганізацією та добровільною 

відмовою. 

4.1. Інше речове право земельної ділянки за №20769964 - припинити. 

4.2. Земельну ділянку перевести в землі запасу міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 
Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


