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334 
 

        1. Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

661,8  тис. грн. за рахунок: 

 1.1. Збільшення: 

 - податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

(11010100)  

 261,8 тис. грн. 

 - податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, 

що сплачується податковими агентами (11010200) 

 277,0 тис. грн. 

 - податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування  (11010500) 

  80,0 тис. грн. 

 - земельного податку з фізичних осіб   75,0 тис. грн. 

   

 1.2. Зменшення: 

 

 

 - податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 

сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України 

   18,0 тис. грн.. 

 -  транспортного податку з фізичних осіб     14,0 тис. грн. 

      2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 

661,8 тис. грн. 

2.1. За функціональною класифікацією видатків:   

Освіта                                                                                                                           448,2 тис. грн.  

Житлово-комунальне господарство                                                                         133,1 тис. грн.  

Культура і мистецтво                                                                                                     5,5 тис. грн. 

Видатки не віднесені до основних груп                                                                    75,0 тис. грн. 

2.2. За головними розпорядниками коштів: 

 

2.2.1. Бережанська міська рада   

 

133,1 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 133,1 тис. грн. 

 КФК 100203  „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 133,1 тис. грн. 

2.2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  448,2 тис. грн. 

 

 в тому числі:  

  заробітна плата 307,4 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

307,4 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 67,6 тис. грн. 

 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

67,6 тис. грн. 

  поточні видатки 73,2 тис. грн. 

 КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ” 19,0 тис. грн. 
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 КФК 070201 „ Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї, 

гімназії, колегіуми ” 

54,2 тис. грн. 

2.2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

5,5 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 5,5 тис. грн. 

 КФК 010116 „ Органи місцевого самоврядування ” 1,0 тис. грн. 

 КФК 110202 „ Музеї та виставки ” 3,5 тис. грн. 

 КФК 110502„ Інші культурно-освітні заклади та заходи ” 1,0 тис. грн. 

2.2.4. Фінансове управління  Бережанської міської ради 75,0 тис. грн. 

 в тому числі:  

  поточні видатки 75,0 тис. грн. 

 КФК 250380„ Інша субвенція ” 60,0 тис. грн. 

 

 КФК 250344 „ Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів ” 

15,0 тис. грн.  

 

      

3. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно з додатком № 1. 

 

         4. Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році (додаток № 7 до 

рішення міської ради від 25.12.2015.року № 41 „ Про міський бюджет на 2016 рік ”), згідно 

з додатком № 2. 

 

335 
1. Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» на зняття з балансу та обслуговування територіальної 

громади міста Бережани трьохквартирного житлового будинку по пл. 

Ринок, 27 в м. Бережани та передачу його у власність і обслуговування 

об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Ринок, 27». 

 

336 
1. Внести зміни в підпункт 1.1. пункту 1 рішення сесії міської ради №304 

від 27.07.2016року «Про провадження системи електронних закупівель 

та забезпечення прозорості і відкритості процедури закупівель, робіт і 

послуг», а саме цифри «10 тис. грн» замінити на «50 тис. грн». 

2.  Доповнити пункт 1 рішення сесії міської ради №304 від 27.07.2016року 

«Про провадження системи електронних закупівель та забезпечення 

прозорості і відкритості процедури закупівель, робіт і послуг» 

підпунктом 1.2.: 

«З метою відбору постачальника товару, виконавця робіт чи надавача 

послуг для укладення договору під час здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у 

пункті 1.1. цього рішення , замовники самостійно приймають рішення 
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щодо використання електронної системи державних закупівель 

ProZorro.org». 

 

337 
1. Встановити батьківську плату за навчання: 

1.1. Бережанська державна школа мистецтв: 

Фортепіанний відділ      - 110.00 грн. 

Відділ народних інструментів: 

- гітара        - 110.00 грн. 

- баян, акордеон       - 80.00 грн. 

- бандура, цимбали      - 70.00 грн. 

- домра        - 60.00 грн. 

Струнно-смичковий відділ     - 80.00 грн. 

Відділ духових та ударних інструментів   - 80.00 грн. 

Вокально-хоровий відділ     - 110.00 грн. 

1.2. Бережанська державна художня школа:  

(всі спеціалізації)       - 80.00 грн. 

2. Встановити пільги з плати за навчання: 

2.1. За навчання у школах естетичного виховання у розмірі 100% :  

-  дітям з багатодітних сімей,  

- дітям з малозабезпечених сімей, 

- дітям-інвалідам,  

- дітям-сиротам,  

- дітям, які позбавлені батьківського піклування, 

- дітям військовослужбовців Збройних сил України строкової та 

контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх 

справ, загиблих при виконанні службових обов’язків; 

- дітям, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної 

операції; 

- дітям, батьки яких загинули (померли) під час участі ту проведенні 

антитерористичної операції; 

- дітям з числа внутрішньо переміщених осіб. 

2.2. За навчання у школах естетичного виховання у розмірі 50% :  

- діти, батьки яких є інвалідами праці, інвалідами дитинства, 

інвалідами  І та ІІ групи загального захворювання; 

- дітям одиноких матерів. 

2.3. За навчання двох і більше дітей з однієї сім'ї, що навчаються в школі 

естетичного виховання, плата за навчання першого встановлюється в 

розмірі 100%, за інших – 50% від оплати за першого. 

2.4. За навчання дітей одночасно на двох відділах (спеціалізаціях) або на 

двох інструментах плата за навчання встановлюється за один 

інструмент на одному відділі (відділенні)в розмірі 100%, , а за  

навчання на іншому відділі (інструменті) встановлюється плата в 

розмірі 50%. 

3. Пільги з плати за навчання у школах естетичного виховання можуть 

надаватися лише по одному із зазначених видів пільг за бажанням батьків. 
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338 
1. Звільнити гр.. Табаса Романа Ігоровича від сплати податку на доходи 

фізичних осіб за доходи отримані у вигляді подарунку – ½ житлового 

будинку по вул.. Тичини, 10 в м. Бережани в частині зарахування до 

бюджету Бережанської міської ради (60%). 

2. Копію рішення направити у фінансове управління Бережанської міської 

ради. 

 

339 
1. Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.09.2016 року до 

31.12.2016 року: 

1.1. гр. Олійника Віктора Івановича, жителя м. Бережани, вул. Гайова, 18, 

за відвідування його дочки Олійник Ангеліни Вікторівни, 06.11.2011 

року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик»; 

1.2. гр. Халупу Євгена Івановича, жителя м. Бережани, вул. Шевченка, 

117, за відвідування його дочки Халупи Софії Євгенівни, 03.09.2014 

року народження дошкільного навчального закладу «Золотий 

ключик»; 

1.3. гр. Дремова Василя Петровича, жителя м. Бережани, вул. Січових 

Стрільців, 65/84, за відвідування його дочки Дремової Ліни 

Василівни, 30.05.2013 року народження дошкільного навчального 

закладу «Золотий ключик»; 

1.4. гр. Кивуха Ігоря Івановича, жителя м. Бережани, вул. 

Котляревського, 22, за відвідування його сина Кивуха Дениса 

Ігоровича, 01.08.2013 року народження дошкільного навчального 

закладу «Ромашка»; 

1.5. гр. Луц Михайла Петровича, жителя м. Бережани, вул. 

Крушельницької, 17а/4, за відвідування його дочки Луц Юлії 

Михайлівни, 06.01.2014 року народження дошкільного навчального 

закладу «Золотий ключик». 

 

340 
1. Надати міському комунальному підприємству «Господар» дозвіл на 

зняття з балансу та передачу на баланс та обслуговування міського 

комунального підприємства «Благоустрій» основних засобів на суму 

26980 грн. (двадцять шість тисяч дев’ятсот вісімдесят гривень), а саме: 

- Дитячого вуличного комплексу Бебіленд, розташованого за адресою м. 

Бережани, вул. Корольова, 2 – 1 шт. (балансова вартість 16700 грн.). 

- Дитячої площадки Спортбебі, розташованої за адресою м. Бережани, 

вул. Січових Стрільців, 38 – 1 шт. (балансова вартість 10280 грн.). 

 

341 
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1. Передати основний засіб, що належать територіальній громаді міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай станом в тимчасове користування, терміном 

на 10 років відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

автомобіль ЗАЗ-110557 номерний знак ВО 6296АА. 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – головному бухгалтеру міської ради Ковалик С.Ф. здійснити 

передачу вище вказаного майна. 

 

342 
1. Внести зміни до Статуту  Бережанського міського комунального 

підприємства «Благоустрій» 

2. Директору Бережанського міського комунального підприємства 

«Благоустрій»  провести реєстрацію змін до Статуту у відповідності до 

норм чинного законодавства та копію надати  в міську раду. 

 

343 
1. Схвалити проект міської програми протидії організованій злочинності, 

корупції та тероризму на 2016-2018 роки (далі - проект Програми), що 

додається.  

 

344 
1.    Схвалити проект міської програми запобігання соціальному сирітству,  

       подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки    

       (далі - проект Програми), що додається 

 

345 
1. Схвалити проект міської програми протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року (далі - проект Програми), що додається.  

 

346 
1. Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту 

землеустрою щодо посвідчення права комунальної власності земельної 

ділянки для обслуговування вбиральні по вул.. Привокзальна в м. 

Бережани. 

1.1. Площу земельної вбиральні визначити при проведені обмірів. 

2. Надати дозвіл Бережанській міській раді на складання проекту 

землеустрою щодо посвідчення права комунальної власності земельної 

ділянки для обслуговування вбиральні по вул.. Міцкевича в м. Бережани. 

2.1. Площу земельної вбиральні визначити при проведені обмірів. 

347 
1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Старий 

замок» м. Бережани, вул. Замкова, 2 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1687 га для обслуговування житлового будинку по вул. Замкова, 2 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 
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1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2017 року. 

2. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Тернопілля» м. Бережани, вул. Тернопільська, 6 дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,1573 га для обслуговування житлового будинку по вул. 

Тернопільська, 6 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2017 року. 

3. Надати гр. Вітковській Ірині Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. 

Хатки, 93 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 100 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Валова (яка прилягає до присадибної 

ділянки) в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

4. Пункт 8 рішення сесії міської ради №249 від 16 червня 2016 року щодо 

відмови гр. Котовському Павлу Ярославовичу, жителю с. Лісники, вул. 

Діброва, 26 у наданні попереднього погодження щодо надання земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства в урочищі «за 

очисними спорудами» до розширенні межі міста Бережани та 

виготовлення детального плану забудови даної території залишити без 

змін. 

5. Припинити дію пункту 2 рішення сесії міської ради №249 від 16 червня 

2016 року щодо надання гр. Осадко Любові Володимирівні, жительці с. 

Лісники, вул. Шепети, 7 дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Лісники в урочищі «Під горою», 

у зв’язку нововиявленими обставинами. 

6. Погодити гр. Гафтко Степану Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

Золочівська, 21«а» надання дозволу на складання проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,12 га для 

ведення садівництва по вул. Золочівська, за межею населеного пункту. 

7. Погодити ПАТ « Тернопільський облрибкомбінат» с. Плотича, 

Козівського району надання дозволу на складання проекту із землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування 

гідротехнічних споруд (ставка) по вул. Набережна, 4«д» в м. Бережани. 

8. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гребля», 

м. Бережани, вул. Л.Українки, 12 дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для обслуговування 

двадцяти чотирьохквартирного житлового будинку по вул. Л.Українки, 12 

в м. Бережани із земель житлової та громадської забудови не наданих у 

власність чи користування. 

8.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 
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8.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

9. Відмовити гр. Новачинському Роману Петровичу, жителю м. Бережани, 

вул. Академічна, 8/1 у наданні земельної ділянки для будівництва 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у 

зв’язку з невідповідностю «Положенню про надання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

10. Відмовити гр. Кміті Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

Депутатська, 5/9 у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

невідповідностю «Положенню про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

11. Відмовити гр. Мартинишину Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, 

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

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

невідповідностю «Положенню про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

12. Відмовити гр. Поповичу Петру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

Хатки, 124 у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

невідповідностю «Положенню про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

13. Відмовити гр. Романюку Володимиру Миколайовичу, жителю м. 

Бережани, вул. Лесі Українки, 15«а»/45 у наданні земельної ділянки для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. 

Бережани у зв’язку з невідповідностю «Положенню про надання 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків 

садибного типу на території Бережанської міської ради».  

348 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1300 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) права оренди для будівництва та обслуговування авто мийки 

самообслуговування  (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 04 003 0077 по 

вул. Тернопільська в м. Бережани. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 
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- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати  за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 3 %  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки,( 385229,0 грн.) та становить 

11556 грн. 87 коп.( одинадцять тисяч п’ятсот п»ятдесять шість  

гривень 87 коп.) без ПДВ. 

1.4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

57,78 гривень 

1.5. Встановити термін оренди 5 років. 

1.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та  винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

1.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

1.8. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та  укласти договір оренди земельної ділянки в день 

проведення земельних торгів.» 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1800 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) права оренди для будівництва та обслуговування об’єкту 

придорожнього сервісу  (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 

04 003 0075 по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

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. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати  за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 3 %  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки,( 533394,00 грн.) та становить 

16001, грн. 82 коп.( шістнадцять  тисяч одна   гривня 82 коп.) без 

ПДВ. 
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2.4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

80,0 гривень 

2.5. Встановити термін оренди 5 років. 

2.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та  винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

2.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

2.8. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та  укласти договір оренди земельної ділянки в день 

проведення земельних торгів.» 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1800 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) права оренди для будівництва та обслуговування автомобільного 

газозаправного пункту  (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 

04 003 0076 по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

3.1. 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. 

3.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати  за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 3 %  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки,( 533394,00 грн.) та становить 

16001, грн. 82 коп.( шістнадцять  тисяч одна   гривня 82 коп.) без 

ПДВ. 

3.4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

80,0 гривень 

3.5. Встановити термін оренди 5 років. 

3.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та  винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

3.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

3.8. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 
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торгів та  укласти договір оренди земельної ділянки в день 

проведення земельних торгів. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1200 кв. м. з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах) права оренди для будівництва та обслуговування  будівель 

торгівлі  (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 04 012 0072 по вул. 

Привокзальна в м. Бережани. 

4.1. 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. 

4.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку за територіальною 

громадою м. Бережани, сіл Лісники та Рай у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3.  Встановити стартовий розмір річної орендної плати  за 

користування земельною ділянкою, в розмірі 3 %  від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки,( 343080,0 грн.) та становить 

10292 грн.40 коп.( десять тисяч двісті дев’яносто дві   гривні  40 коп.) 

без ПДВ. 

4.4. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, що становить 

51,47 гривень 

4.5. Встановити термін оренди 5 років. 

4.6. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на 

виготовлення документації із землеустрою та  винагороду виконавцю 

земельних торгів (аукціону). 

4.7. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про 

проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів. 

4.8. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником 

Організатора на земельних торгах, підписати протокол земельних 

торгів та  укласти договір оренди земельної ділянки в день 

проведення земельних торгів. 

 

349 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді ТДВ «Бережаниавтотранс» по вул.. 

Тернопільська, 9 в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 

04 005 0485 загальною площею 1,6662 га. на земельні ділянки з площею 

0,0277 га і площею 1,6385 га. та припинити право оренди на дану 

земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 005 0485 

загальною площею 1,6662 га. 
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1.1. Новосформовану земельну ділянку площею 0,0277 га за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0536 перевести до земель не наданих у 

власність або постійне користування за добровільною відмовою 

підприємства.  

1.2. Новосформовану земельну ділянку площею 1,6385 га за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0535 передати в оренду ТДВ 

«Бережаниавтотранс» терміном до 01.09.2044 року для 

обслуговування нежитлових будівель і споруд по вул. Тернопільська, 

9 в м. Бережани, орендну плату встановити на умовах попереднього 

договору в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

350 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Паньків 

Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, 6/13 земельної 

ділянки площею 82 кв. м. для індивідуального садівництва в м. Бережани 

по вул. Садова із земель міста 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. Паньків Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул. 

Тернопільська, 6/13 земельну ділянку площею 82 кв. м для 

індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Садова (код по 

КВЦВЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100 04 009 0463, землі сільськогосподарського 

призначення) із земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Заторській Галині Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. Садова, 2 

земельної ділянки площею 158 кв. м. для індивідуального садівництва в м. 

Бережани по вул. Садова 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 гр. Заторській Галині Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. 

Садова, 2 земельну ділянку площею 158 кв. м для індивідуального 

садівництва в м. Бережани по вул. Садова (код по КВЦВЗ – 01.05. – 

для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 

04 009 0464, землі сільськогосподарського призначення) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 
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2.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Свірській 

Оксані Орестівні, жительці м. Бережани, вул. Л.Українки, 17«а» земельної 

ділянки площею 1000 кв. м для індивідуального садівництва в м. 

Бережани по вул. Л. Українки із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

3.1. 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. 

3.2.  Надати гр. Свірській Оксані Орестівні, жительці м. Бережани, вул. 

Л.Українки,17 «а» земельну ділянку площею 1000 кв. м для 

індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Л. Українки (код 

по КВЦВЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100 04 013 0208, землі сільськогосподарського 

призначення) із земель міста не наданих у власність чи користування. 

3.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Волошин 

Ганні Григорівні, жительці м. Бережани, вул. Золочівська, 24 земельної 

ділянки площею 812 кв. м. для індивідуального садівництва в м. Бережани 

по вул. Золочівська із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

4.1. 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. 

4.2.  Надати гр. Волошин Ганні Григорівні, жительці м. Бережани, вул. 

Золочівська, 24 земельну ділянку площею 812 кв. м для 

індивідуального садівництва в м. Бережани по вул. Золочівська (код 

по КВЦВЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100 04 001 0219, землі сільськогосподарського 

призначення) із земель міста не наданих у власність чи користування. 

4.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. Лещишину 

Івану Степановичу, жителю м. Бережани, вул. Гоголя, 24«а» земельної 

ділянки площею 800 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. 

Олександра Філя, 12 із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

5.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 
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- сервітут для проїзду транспортних засобів до суміжних земельних 

ділянок; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

5.2. Надати гр. Лещишину Івану Степановичу, жителю м. Бережани, вул. 

Гоголя, 24«а» в оренду терміном на двадцять п’ять років земельну 

ділянку площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Олександра Філя,12 в м. Бережани (код по КВЦВЗ – 02.01. – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд, кадастровий номер 6120410100 04 019 0193, землі 

житлової та громадської забудови ) із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

5.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Продовжити терміном до 01.09.2021 року ТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 

термін оренди земельної ділянки площею 0,0838 га наданої для 

обслуговування автозаправної станції по вул. Тернопільська, 9«а» в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

7. Продовжити терміном до 01.09.2021 року ТзОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» 

термін оренди земельної ділянки площею 0,1200 га наданої для 

обслуговування автозаправної станції по вул. Тернопільська,9 в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у постійне 

користування Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» земельної ділянки площею 86 кв. м. для обслуговування 

нежитлового будинку по вул. Лепких, 10«є» в м. Бережани із земель міста 

не наданих у власність чи користування, комунальної власності. 

8.1. Надати Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар» у постійне користування земельну ділянку площею 86 кв. 

м. для обслуговування нежитлового будинку по вул. Лепких,10 «є» в 

м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.15. – для іншої громадської 

забудови, кадастровий номер 6120410100 04 005 0539 землі житлової 

та громадської забудови), із земель міста комунальної власності не 

наданих у власність чи користування. 

8.2.  Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» 

зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 

351 
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1. Припинити гр. Богонович Тересі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. 

Раївська, 32 право користування земельною ділянкою площею 0,20 га 

наданої для ведення особистого селянського господарства в урочищі «за 

дубом» в с. Рай у зв’язку з добровільною відмовою. 

2. Припинити гр. Синишину Миколі Миколайовичу, жителю с. Рай, вул. 

Польова, 27 право користування земельною ділянкою площею 0,05 га 

наданої для ведення особистого селянського господарства в урочищі «за 

дубом» в с. Рай у зв’язку з добровільною відмовою. 

3. Припинити гр. Гонській Данці Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. Польова, 3 

право користування земельною ділянкою площею 0,29 га наданої для 

ведення особистого селянського господарства в урочищі «біля цегельного 

заводу» в с. Рай у зв’язку з добровільною відмовою 

4. Земельні ділянки, на які припинено право користування перевести до 

земель не наданих у власність чи користування . 

 

352 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 600 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 008 0423 гр. Федчишин Марії 

Василівні по вул. Західна, 11 в м. Бережани.  

1.1. Передати гр. Федчишин Марії Василівні, жительці с. Богданівка, вул. 

Шевченка, 30, Підволочиського району безоплатно у власність 

земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Західна, 11 в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Федчишин Марії Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 499 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 006 0261 гр. Титус Ганні Йосипівні 

по вул. Кошова, 6 в м. Бережани.  

2.1. Передати гр. Титус Ганні Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. 

Кошова, 6 безоплатно у власність земельну ділянку площею 499 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Кошова,6 в м. Бережани. 

2.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Титус Ганні Йосипівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 
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3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1510 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0231 гр. Рудковській Марії Дмитрівні в с. Рай.  

3.1. Передати гр. Рудковській Марії Дмитрівні, жительці с. Рай, вул. 

Раївська, 9 безоплатно у власність земельну ділянку площею 1510 кв. 

м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

3.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Рудковській Марії Дмитрівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

4. 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 04 021 0519 гр. Сорока Володимиру 

Миколайовичу по вул. Гоголя, 14 в м. Бережани.  

4.1. Передати гр. Сорока Володимиру Миколайовичу, жителю м. 

Бережани, вул. Гоголя, 14 безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Гоголя,14 в м. 

Бережани. 

4.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Сорока Володимиру Миколайовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного 

кодексу України. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 162 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 011 0127 гр. Процик Галині 

Володимирівні по вул. Червона, 9 в м. Бережани.  

5.1. Передати гр. Процик Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, 

вул. Червона.9 безоплатно у власність земельну ділянку площею 162 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул.Червона.9 в м. Бережани. 

5.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Процик Галині Володимирівні 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України 

 

353 
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1. Надати гр. Греськів Стефанії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. 

Мечнікова, 31 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Малишка, 14 в с. Лісники. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

2. Надати гр. Греськів Стефанії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. 

Мечнікова, 31 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 3648 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

3. Надати гр. Ковалишин Андрію Миколайовичу, жителю с. Лісники, вул. 

Шепети, 1«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, 

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

посвідчення права власності земельної ділянки площею 515 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Шепети, 1«а» в с. Лісники. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

4. Надати гр. Харишину Роману Івановичу, жителю с. Рай, вул. Польова, 32 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Польова, 32 в с. Рай. 

4.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

5. Надати гр. Харишину Роману Івановичу, жителю с. Рай, вул. Польова, 32 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 2606 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

6. Надати гр. Сакало Марії Дмитрівні, жительці м. Бережани, вул. Старе 

місто, 4 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 127 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Старе місто, 4 в м. Бережани. 

6.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 
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7. Надати гр. Гурей Марії Львівні, жительці м. Бережани, вул. 

Крушельницької, 1 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. Крушельницької, 1 в м. 

Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2017 року. 

 

354 
1. Продовжити гр. Самойленко Марії Миколаївні, жительці м. Бережани, 

вул. Комарова, 8 оренду терміном до 01.09.2021 року умовну частку 

земельної ділянки площею 44 кв. м. для обслуговування  нежитлового 

приміщення , бару «Піцерія» по вул. Руська, 7 в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. Договором обумовити щоквартальне внесення 

платежів. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору 

сервітутного користування і його реєстрації до 10.04.2016 року. 

 

355 
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). 

 

356 
1. Надання  громадянам ( згідно списку) земельних ділянок для будівництва 

авто гаражів по вул.. Тепла   та вул. Л. Українки розглянути на 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 , по - батькові Місце проживання 

1. Сакало Володимир Євгенович вул.. Січових Стрільців, 65/68 

2. Лясковський Василь Орестович с. Вільховець, Бережанського 

району 
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357 
1. Надати у користування, терміном до 01.09.2019 року,  гр. Бурдашу 

Андрію Євгеновичу, жителю м. Бережани вул. Червона, 32, земельну 

ділянку площею 30 кв. м для встановлення та обслуговування тимчасової 

споруди – торгового павільйону в м. Бережани на вул. Чайковського, з 

умовою обов’язкового попереднього погодження проекту тимчасової 

споруди відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

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

оцінки земельної ділянки. 

1.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

1.3. Зобов’язати Бурдаша Андрія Євгеновича  виготовити та 

зареєструвати у встановленому законом порядку паспорт прив’язки 

тимчасової споруди. 

 

358 
1. Продовжити терміном до 30.09.2017 року гр. Прийдуну Володимиру 

Михайловичу та Горуцу Олексію Андрійовичу оренду земельної ділянки 

площею 50 кв. м до добудови адвокатської контори до будинку суду по 

вул.. Банкова, 3«а» в м. Бережани. 

1.1. Оренду плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

359 
1. Відмовити Територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України у Тернопільській області у надані дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування  земельної ділянки 

площею 50 кв. м для обслуговування приміщення суду по вул.. Банкова, 

3«а»  в м. Бережани, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

знаходиться в користуванні. 

 

360 
1. Продовжити терміном до 01.09.2019 року дію особистого строкового 

сервітуту для обслуговування тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності по вул. Міцкевича в м. Бережани нижче 

вказаним громадянам:  
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1. Буцік Ганна Іванівна м. Бережани, вул. С.Бандери, 28/3 26,5 кв. м., 

№3 

2. Лаба Олег Михайлович м. Бережани, вул. Міцкевича, 2/13 24,9 кв м., 

№ 

3. Косоноцька Наталія Богданівна м. Бережани, вул. Л.Українки, 15«а»/109 25,8 кв. м., 

№ 

4. Малий Віктор Львович м. Бережани, вул. Руська, 11/3 25,2 кв. м., 

№ 
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5. Кухар Степан Петрович смт. Козова, вул. Ювілейна, 36 23,4 кв. м., 

№ 

6. Яштайкіна Наталія Романівна м. Бережани, вул. С. Бандери, 3/2 21.0 кв. м., 

№ 

7. Пільх Стефанія Василівна м. Бережани, вул. Стефаника, 20 18,9 кв. м., 

№ 

8. Маслій Богдан Богданович с. Урмань, Бережанського району  16,3 кв. м., 

№ 

9. Вархоляк Ярослав Степанович м. Бережани, вул. Рогатинська, 39/3 13,86 кв. 

м., № 

10 Лішко Йосип Іванович м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 

65«а»/13 

11,3 кв. м., 

№ 

11 Бай Любов Григорівна м. Бережани, вул. Тернопільська, 4/6 5,7 кв. м., 

№ 

12 Пасемник Степан Васильович с. Краснопуща, Бережанського району 5,3 кв. м., 

№ 

13. Болюх Ірина Степанівна м. Бережани, вул. Молодіжна, 7 5,2 кв. м., 

№ 

14 Ткачова Валентина Леонідівна м. Бережани, вул. Л.Українки, 15«а»/80 5,5 кв. м., 

№ 

15. Сенківська Ганна Василівна м. Бережани, вул. Тиха, 51«а» 22,8 кв. м., 

№ 

16.  Романишин Іван Федорович м. Бережани, вул. Довженка, 1 13,2 кв. м., 

№ 

17. Адамович Павло Петрович м. Бережани, вул. Рогатинська, 98«а» 13,20 кв. 

м., № 

18. Вовк Олег Миронович м. Бережани, вул. Л.Українки, 15«а»/94 20,0 кв. м., 

№ 

19. Городиський Ярослав Михайлович м. Бережани, вул. Молодіжна, 7 20,0 кв. м., 

№ 

2. Припинити дію особистого строкового сервітуту для обслуговування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вул. 

Міцкевича в м. Бережани гр. Більській Лідії Степанівні у зв’язку з 

відчуженням тимчасової споруди: 

3. Надати терміном до 01.09.2019 року гр. Котлярчук Наталії Миколаївні , 

жительці м. Бережани, вул. Мазепи, 4 в сервітутне користування земельну 

ділянку площею 21 кв. м. для обслуговування придбаної тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності по вул. Міцкевича 

в м. Бережани. 

4. Продовжити терміном до 01.09.2019 року гр. Іванюта Остапу Івановичу, 

жителю с. Шибалин, Бережанського району дію особистого строкового 

сервітуту площею 30,0 кв. м. для обслуговування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності по вул. Привокзальна в м. 

Бережани. 

5. Продовжити терміном до 01.09.2019 року гр. Наконечній Надії Зіновіївні, 

жительці м. Бережани, вул. Тиха, 35 «а»/4 дію особистого строкового 

сервітуту площею 16,5 кв. м. для обслуговування тимчасової споруди № 3 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Пушкіна в м. 

Бережани :  
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6. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

7. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

 

361 
1. Відмовити гр. Музичці Ростиславу Івановичу, жителю с. Лапшин, 

Бережанського району у наданні попереднього погодження місця 

розташування земельної ділянки для розташування тимчасової споруди по 

вул. Чорновола. 

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. Чорновола в м. Бережани гр. Музичці Ростиславу 

Івановичу, жителю  с. Лапшин, Бережанського району з умовою 

обов’язкового попереднього погодження проекту відділом 

містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства міської ради. 

1.1. Зобов’язати гр. Музичку Ростислава Івановича,  виготовити 

паспорт прив’язки тимчасової споруди з відображенням 

благоустрою прилеглої території.  

 

362 
1. Скасувати пункт 2 рішення сесії міської ради №289 від 08 липня 2016 

року «Про затвердження проектів із землеустрою та передачу у власність 

земельних ділянок» 

2. Продовжити терміном до 01.07.2021 року гр. Савіцькому Віталію 

Омеляновичу, жителю м. Бережани, вул. Загороди, 4 оренду земельної 

ділянки площею 26 кв. м. для обслуговування  торгового кіоску на площі 

Ринок в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

 

363 
6. Продовжити терміном до 01.05.2019 року  гр. Ухман Галина Петрівна, 

жительці с. Лісники, вул. Малишка, 10 району дію особистого строкового 

сервітуту  площею 17,20 кв. м. для обслуговування тимчасової споруди  

№24  для провадження підприємницької діяльності по вул.  Міцкевича в 

м. Бережани. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок. 

3. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 
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364 
1. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Якимів Надії Іванівні, 

жительці м. Бережани, вул. Депутатська, 9«а»/14 оренду земельної 

ділянки площею 450 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Депутатська. 

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. 

2. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Маланію Ігорю 

Теодозійовичу, жителю м. Бережани, вул. Комарова, 34 оренду земельної 

ділянки площею 350 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Комарова(біля будинку № 34). 

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. 

3. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Маланію Ігорю 

Теодозійовичу, жителю м. Бережани, вул. Комарова, 34 оренду земельної 

ділянки площею 150 кв. м для ведення городництва в м. Бережани по вул. 

Комарова( біля кладовища). 

3.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Ільчишин Галині Євгенівні, 

жительці м. Бережани, вул. Тичини, 28 оренду земельної ділянки площею 

0,07 га. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Тичини. 

4.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

5. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Рябову Роману Євгеновичу, 

жителю м. Бережани, вул. Шевченка, 51«А»/14 оренду земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для обслуговування металічного автогаражу в м. 

Бережани по вул. Шевченка. 

5.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

5.2. Орендну плату встановити в трикратному розмірі земельного 

податку. 

6. Продовжити терміном до 01.09.2017 року гр. Гузій Софії Василівні, 

жительці м. Бережани, вул. Репіна, 16 оренду земельної ділянки площею 

300 кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Репіна. 

6.1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 
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6.2. Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

 

365 
1. Передати фізичній особі підприємцю  Музичці Ростиславу Івановичу в 

оренду частину нежитлового приміщення  Бережанської ЗОШ №1 по 

вул. Гімназійна, 2 в м . Бережани  площею орієнтовною площею 5 кв. м.   

терміном до 01.11.2016року. 

1.1. Встановити  орендну плату,   у відповідності до методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна 

власності  територіальної громади м. Бережани , затвердженої 

рішенням сесії міської ради №525 від 27.03.2008року, у розмірі 

240 грн  за кв.м. на рік. 

2. Передати фізичній особі підприємцю  Музичці Ростиславу Івановичу в 

оренду частину нежитлового приміщення  Бережанської спеціалізованої 

загальноосвітньої I  ступенів з поглибленим вивченням англійської мови 

в м. Бережани по вул. С. Стрільців площею орієнтовною площею 5 кв. м.   

терміном до 01.11.2016року. 

2.1. Встановити  орендну плату,   у відповідності до методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду майна 

власності  територіальної громади м. Бережани , затвердженої 

рішенням сесії міської ради №525 від 27.03.2008року, у розмірі 

240 грн  за кв. м. на рік. 
 


