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

Андрію Зеновійовичу, жителю м. Бережани, вул. Тиха, 23«а» земельної 

ділянки площею 800 кв. м для індивідуального садівництва в м. Бережани  

із земель не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

1.2. Надати гр. Гиркало Андрію Зеновійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

Тиха, 23«а» земельну ділянку площею 800 кв. м для індивідуального 

садівництва в м. Бережани (код по КВЦВЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 009  

0465, землі сільськогосподарського призначення) із земель не наданих 

у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 
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2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Осипа Ковшевича - 12» м. 

Бережани, вул. Ковшевича, 12 земельної ділянки площею 1877 кв. м. для 

будівництва та обслуговування  багатоквартирного житлового будинку по 

вул. Ковшевича, 12 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

2.2. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку  

«Осипа Ковшевича - 12» м. Бережани, Ковшевича, 12 власність 

земельну ділянку площею 1877 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Ковшевича, 12 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 006 0265 землі житлової та громадської забудови),із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

2.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 
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3. Продовжити  терміном до 01.11.2021 року гр. Болюх Ірині Степанівні, 

жительці м. Бережани, вул. Молодіжна, 7 оренду земельної ділянки 

загальною площею 117 кв. м для обслуговування  торгового павільйону в 

м. Бережани  по вул. Січових Стрільців. 



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

оцінки земельної ділянки. Договором оренди обумовити щоквартальне 

внесення платежів. 
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4. Продовжити  гр. Мазуркевичу Григорію Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. Манастирського, 27 терміном  до 01.08.2020 року оренду 

земельної ділянки площею 23 кв. м для обслуговування торгового 

павільйону в м. Бережани по вул. Міцкевича, 3/5. 

4.1. Орендну плату встановити розмірі 12%  від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. Договором оренди обумовити 

щоквартальне внесення платежів. 
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1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 001 0218 гр. Герасиміву Олегу 

Степановичу по вул. Тернопільська, 29«а» в м. Бережани.  

1.1. Передати гр. Герасиміву Олегу Степановичу, жителю м. Бережани, 

вул. Корольова, 1/14 безоплатно у власність земельну ділянку площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 29«а» в м. 

Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Герасиміву Олегу Степановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 
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1. Продовжити терміном до 01.11.2017 року гр. Типі Ярославу Олеговичу, 

жителю м. Бережани, вул. Гоголя, 59 оренду земельної ділянки площею 

1000 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Залісся. 

1.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

1.2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 
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2. Надати  терміном до 01.10.2017 року гр. Лужній Аллі Володимирівні, 

жительці м. Бережани, вул. Мазепи, 9 в оренду земельну ділянку площею 

264 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани в урочищі «Біля 

цвинтаря». 

2.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

2.2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 
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1. Продовжити терміном до 01.11.2021 року гр. Скриба Любові 

Олександрівні, жительці  м. Бережани, вул. Крушельницької, 5 оренду 

умовної частки земельних ділянок для обслуговування нежитлових 

приміщень, а  саме:  

- площею 106,7 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення 

(складу) по пл. Ринок, 7/5 

- площею 15,7 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення 

(магазину) по пл. Ринок, 6 

- площею 28,4 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення 

(стоматологічного кабінету) по пл. Ринок, 6 

1.1. Право користування оформити шляхом укладання договорів  

сервітутного користування і їх реєстрації до 15.11.2016 року. 

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

оцінки земельної ділянки. 
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1. Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради, дозвіл на 

складання   технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та посвідчення права 

комунальної власності для обслуговування будівель, а саме: 

1.1. Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1, вул. Гімназійна, 2 

(орієнтовною площею - 1,19 га ) 

1.2. Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2, вул. С. Бандери, 2 

(орієнтовною площею -0,21 га) 

1.3. Бережанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І ст. з 

поглибленим вивченням англійської мови, вул. Січових Стрільців, 34 

орієнтовною площею 0,39 га 

1.4. Лісниківської загальноосвітньої школи І ст., вул. Рогатинська, 150 

(орієнтовною площею -1,51 га) 

1.5. Раївської загальноосвітньої школи І ст., вул. Раївська, 33 (орієнтовною 

площею -0,09 га) 

1.6. Міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Хатки, 121 

(орієнтовною площею -2,6 га ). 

2. Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради, дозвіл на 

складання  проекту із землеустрою щодо посвідчення права комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани, с. Лісники та с. Рай для 

обслуговування будівель Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого по вул. 

Руська, 12 в. Бережани. 

2.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

3. Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради, дозвіл на 

складання  проекту із землеустрою   щодо посвідчення права комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани, с. Лісники та с. Рай для 

обслуговування будівель позашкільного комунального навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості», вул. Крута, 4. 

3.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 
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1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ринок-27» 

м. Бережани, пл. Ринок, 27 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку по пл. Ринок, 27 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

1.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2017 року. 
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2. Відмовити гр. Мартинишину Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, 

вул. Цегельна, 28 у наданні земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Цегельна у зв’язку з відсутністю 

вільних земельних ділянок. 
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3. Відмовити гр. Вовк Ганні Степанівні, жительці м. Бережани, вул. О. 

Кобилянської, 73 у наданні земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. О. Кобилянської у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. 
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1. Надати гр. Грабару Олегу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. Хатки, 

94«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Хатки, 94«а» в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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2. Надати гр. Грабару Олегу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. Хатки, 

94«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 664 кв. м для 

ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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3. Надати гр. Висоцькій Стефанії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. 

Комарова, 4 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

для встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 



посвідчення права власності земельної ділянки площею 653 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Комарова, 4 в м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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4. Надати гр. Вітрак Ганні Антонівні, жительці м. Бережани, вул. Кошова, 7 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 610 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Кошова, 7 в м. Бережани. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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5. Надати гр. Клюба Софії Амброзіївні, жительці м. Бережани, вул. 

Рогатинська, 81 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 492 

кв. м для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Рогатинська, 81 в м. Бережани. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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6. Надати гр. Солодові Ірині Петрівні, гр. Солодову Ігорю Віталійовичу, гр. 

Солодові Христині Ігорівні, жителям с. Рай, вул. Раївська, 25 дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 248 кв. м для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Раївська, 25 в 

с. Рай. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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7. Надати гр. Солодові Ірині Петрівні, жительці с. Рай, вул. Раївська, 25 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 947 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2017 року. 
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1. Надати погодження Товариству з обмеженою відповідальністю «Галицька 

будівельна кераміка» на видачу спеціального дозволу  на користування 

надрами з метою видобування суглинків Бережанського - 1 родовища, яке 

знаходиться  на території Бережанської міської ради. 
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1. Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок 

для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць 

Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради. 

2. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях, 

які погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ 

Держгеокадастру у Бережанському районі при виготовлені проектів 

землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

(07.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших ліній комунікацій). 
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1. Продовжити терміном до 01.09.2019 року дію особистого строкового 

сервітуту для обслуговування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Ст. Бандери в м. Бережани нижче 

вказаним громадянам:  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС (кв. 

м.) 

1. Веремеєнко Лідія Львівна м. Бережани, вул. Міцкевича,2/32 30,0 кв. м, 

 по вул. 

С.Бандери 
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1. Попередньо погодити місце розташування тимчасової споруди та надання 

у сервітутне користування земельної ділянки орієнтовною площею 30 кв. м 

для встановлення та обслуговування торгового павільйону по вул. Лепких 

в м. Бережани гр. Лях Ользі Миронівні, жительці м. Бережани, вул. 

Котляревського, 31 умовою обов’язкового попереднього погодження 



проекту відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

1.1. Зобов’язати гр. Лях Ольгу Миронівну, виготовити паспорт прив’язки 

тимчасової споруди з відображенням благоустрою прилеглої 

території.  

 

853 

1. Надання  громадянам ( згідно списку) земельних ділянок для будівництва 

авто гаражів по вул.. Тепла   та вул. Л. Українки розглянути та провести на 

конкурсній основі відповідно до рішення сесії міської ради № 120 від 25 

лютого 2016 року «Про процедуру надання земельних ділянок для 

будівництва авто гаражів». 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я і по 

батькові 
Місце проживання 

1. Білик Тетяна Ігорівна     м. Бережани, вул. Л.Українки, 15«а»/36 

 

854 

1. Відмовити ФОП Бернатович Б.М. в зменшенні розміру орендної плати за 

земельну ділянку по вул. Рогатинська, 101 в м. Бережани. 

 

855 

1. Створити Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради. 

2. Затвердити та зареєструвати в установленому порядку Положення про 

Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних 

послуг) Бережанської міської ради (додається). 

 

 

 

 

 

 
 


