
2017_430_Внести зміни  до структури апарату виконавчого комітету Бережанської 

міської ради затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2016 року 

№ 436, а саме:  

- вивести 1 штатну одиницю – провідний спеціаліст з питань 

депутатської діяльності; 

- ввести 1 штатну одиницю - спеціаліст І категоії з питань депутатської 

діяльності. 

2017_431-432_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. 
№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 
Контактний 

телефон 

1. ______ Михайло Миколайович  М.Бережани,вул. ______ ______ 

2. ______ Андрій Петрович  М.Бережани, вул. ______ ______ 

2017_433_Надати гр. ______ Василю Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. 

______дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,  для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності  земельної ділянки площею 702 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Шептицького, 30 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2017 року. 

2017_434_Надати гр. ______ Вірі Василівні, жительці с. Надорожнів, Бережанського 

району дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,  для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності  земельної ділянки площею 287 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Молодіжна, 2/1 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2017 року. 

2017_435_Надати гр. ______ Зінону Юрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою,  для встановлення 

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

власності  земельної ділянки площею 963 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Л.Українки, 20 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2017 року. 

2017_436_Надати гр. ______ Оксані Степанівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

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, 42 в м. Бережани. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2017 року. 

2017_437_Надати гр. ______ Оксані Степанівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою,  для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності  земельної ділянки площею 368 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2017 року. 

2017_438_Надати гр. ______ Ользі Олександрівні, жительці Бережани, вул. ______ та гр.  

______ Анні Мирославівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

сумісної власності земельної ділянки площею 47 кв. м для обслуговування 

автогаражів № 12, 17 в двох рівнях по вул. Корольова, 3«а» в с. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2018 року. 

2017_439_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1260 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 03 002 0127 гр. ______ Олександрі 

Миколаївні в с. Рай по вул. ______.  

1. Передати гр ______ Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1260 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в с. Рай по вул. Орлика, 6. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Олександрі Миколаївні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_440_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1221 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 

03 001 0265 гр. ______ Олександрі Миколаївні в с. Рай.  

1. Передати гр. ______ Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1221 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Олександрі Миколаївні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 



2017_441_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 04 018 0225 гр. ______ Марії Львівні по 

вул. Крушельницької, 1«а» в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Марії Львівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Крушельницької, 1«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Марії Львівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_442_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 63 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 20 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 0408 гр. ______ Івану Романовичу по вул. Січових Стрільців, 67«а» в 

м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Івану Романовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 63 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №20 по вул. Січових 

Стрільців, 67«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Івану Романовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_443_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 790 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0429 гр. ______ Ірині Юріївні по 

вул. Героїв Майдану, 26 в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Ірині Юріївні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 790 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Героїв Майдану, 26 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Ірині Юріївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_444_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1,3445 га для 



обслуговування придбаних нежитлових будівель та споруд за рахунок 

земель промисловості за кадастровим номером 6120410100 04 005 0117 гр. 

______ Тетяні Іванівні та гр. ______ Любові Іванівні в м. Бережани, вул. 

Тернопільська, 10. 

1. Надати терміном до 01.06.2019 року гр. ______ Любові Іванівні, 

жительці с. Мишковичі, Тернопільського району та гр. ______Тетяні 

Іванівні жительці с. Великий Ходачків, вул. ______ Козівського 

району в оренду земельну ділянку 1,3445 га для обслуговування 

придбаних нежитлових будівель та споруд по вул. Тернопільська,10 в 

м. Бережани. 

2. Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.  

3. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2017_445_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 401 від 08.11.2016 року п.3 

скасувати та викласти  такій редакції «Надати гр. ______ Олегу 

Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 

277 кв. м. для обслуговування придбаного нежитлового приміщення ( 

магазину), по вул. Тернопільська, 9«а»/1 із земель міста не наданих у 

власність чи користування». 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2018 

року. 

2017_446_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Мрія - 7» м. Бережани, вул. 

Лепких, 7 земельної ділянки площею 767 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Лепких, 7 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2. Надати ОСББ «Мрія - 7» м. Бережани, вул. Лепких, 7 у власність 

земельну ділянку площею 767 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку по вул. Лепких, 7 в м. Бережани 

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

багатоквартирного житлового будинку, кадастровий номер 

6120410100 04 005 0547 землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2017_447_Продовжити терміном до 01.06.2022 року гаражному кооперативу «Східний» 

термін оренди земельної ділянки площею 3300 кв. м. наданої для 

будівництва індивідуальних автогаражів по вул. Січових Стрільців в м. 

Бережани. 



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

оцінки земельної ділянки 

2017_448_Продовжити терміном до 01.06.2018 року гр. ______ Лідії Василівні, жительці 

м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 400 кв. м. для 

ведення городництва в м. Бережани  урочищі «Біля цвинтря». 

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. 

2017_449_Відмовити громадянам (згідно списку) у наданні земельних ділянок для 

будівництва автогаражів та для будівництва житлових та дачних будинків 

в м. Бережани у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даних 

цільових призначеннях. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1 ______ Михайло Миколайович м. Бережани вул. ______ 

2 ______ Михайло Олексійович м. Бережани вул. ______ 

3 ______ Андрій Петрович м. Бережани вул. ______ 

4 ______ Дмитро Теодозійович м. Бережани вул. ______ 

5 ______ Олег Іванович м. Бережани вул. ______ 

6 ______ Олег Вікторович м. Бережани вул. ______ 

7 ______ Валентина Мирославівна м. Бережани вул. ______ 

8 ______ Володимир Миронович м. Бережани вул. ______ 

2017_450_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт механізмами по очистці 

водовідвідного каналу по вул. Тернопільська в м. Бережани» загальною 

кошторисної вартістю 22,963 тис. грн. (двадцять дві тисячі дев’ятсот 

шістдесят три гривні). 

2017_451_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

«Послуги, пов’язані з виконанням земляних робіт механізмами по очистці 

джерела в с. Рай» загальною кошторисної вартістю 14,556 тис. грн. 

(чотирнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень). 

2017_452_Звільнити в 50% розмірі від батьківської плати з 01.07.2017 року до 31.12.2017 

року: 

1.1. гр. ______ Любов Іванівну, жительку м. Бережани, вул. ______, за 

відвідування її дочки ______ Ангеліни Ярославівни, ______ року 

народження дошкільного навчального закладу «Золотий ключик»; 

2017_453_Внести зміни в рішення сесії міської ради №437 від 23.12.2016 р. «Про 

встановлення надбавок в 2017році», а саме в першому абзаці пункту 2 

рішення цифри «100%» та «70%» замінити на «50%». 

2017_454_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність 

Бережанській міській раді земельної ділянки площею 296 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення (вбиральні) по вул. 

Привокзальна, 3 «б» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність 

чи користування, комунальної власності. 



1. Надати Бережанській міській раді в комунальну власність земельну 

ділянку площею 296 кв. м. для обслуговування нежитлового 

приміщення ( вбиральні ) по вул. Привокзальна, 3 «б» в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 03.15. – для іншої громадської забудови, 

кадастровий номер 6120410100 04 013 0220 землі житлової та 

громадської забудови), із земель міста комунальної власності не 

наданих у власність чи користування. 

2. Бережанській міській раді зареєструвати речове право на вищевказану 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

2017_455_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність 

Бережанській міській раді земельної ділянки площею 890 кв. м. для 

обслуговування нежитлового приміщення ( вбиральні ) по вул. Міцкевича, 

2 «г» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування, комунальної власності. 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну 

власність Бережанській міській раді земельну ділянку площею 890 кв. 

м. для обслуговування нежитлового приміщення ( вбиральні ) по вул. 

Міцкевича, 2 «г» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.15. – для іншої 

громадської забудови, кадастровий номер 6120410100 04 013 0220 

землі житлової та громадської забудови), із земель міста комунальної 

власності не наданих у власність чи користування. 

2. Бережанській міській раді зареєструвати речове право на вищевказану 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

2017_456_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2018 рік, укладений між 

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою 

відповідно до статті 103
4 

Бюджетного кодексу України
 

на
 

передачу 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 

затвердженому
 
Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік»

 

(додається). 

2017_457_Надати  повноваження замовника по роботах з капітального та поточного 

ремонту автомобільних доріг з асфальтобетонним покриттям на території 

Бережанської міської ради у 2017 році Службі автомобільних доріг у 

Тернопільській області. 

2017_458_Затвердити протокол від 05.06.2017року щодо визначення переможця 

конкурсу з визначення організатора аукціону по відчуженню об’єктів 

комунальної власності територіальної громади м. Бережани, сіл Лісники та 

Рай. 

1. Затвердити висновок про ринкову вартість нежитлового приміщення – 

будівлі прохідної по вул. Лепких, 10 Є в м. Бережани, що є об’єктом 

комунальної власності територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та 

Рай в сумі 29 359,3 грн. (двадцять дев’ять тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 

30 копійок) з врахуванням ПДВ. 

2. Визначити початкову вартість нежитлового приміщення – будівлі 

прохідної по вул. Лепких, 10 Є в м. Бережани, що є об’єктом комунальної 

власності територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та Рай з метою 



продажу на аукціоні в розмірі 29 359,3 грн. (двадцять дев’ять тисяч 

п’ятдесят дев’ять гривень 30 копійок) з врахуванням ПДВ. 

2017_459_Надати гр. ______ О.Т., жительці м. Бережани вул. ______ за рахунок коштів 

міського бюджету одноразову допомогу в сумі 5000,0 гривень для сплати  

податку з доходу фізичної особи в результаті прийняття спадщини згідно 

заповіту, в частині надходження до міського бюджету. 

2017_460_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі  561,72 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)  

397,0 тис. грн. 

- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності (11020200) 

9,0 тис. грн. 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової 

нерухомості (18010100) 

3,0 тис. грн. 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості (18010400) 

20,0 тис. грн. 

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

(21050000) 

50,2 тис. грн. 

- адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(21081500) 

6,8 тис. грн. 

- плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) 75,72 тис. грн. 

        2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі 556,62 тис. грн. за рахунок: 

              Збільшення: 
2.1

. 

Бережанська міська рада   406,62 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 406,62 тис. грн. 

 з них на:  

  заробітна  плата 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам в установах соціального обслуговування 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

50,0 тис. грн. 

  нарахування на заробітну плату 11,0 тис. грн. 

 КПКВ 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг 

громадянам в установах соціального обслуговування 

11,0 тис. грн. 

 КПКВ 0113104 „ Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування ” 

11,0 тис. грн. 



  поточні видатки 345,62 тис. грн. 

 КПКВ 0110180 „ Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах, селищах, селах ” 

190,0 тис. грн. 

 КПКВ  0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 37,52 тис. грн. 

 КПК 6050 Фінансова підтримка об’єктів комунального 

господарства 

118,1 тис. грн. 

 КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно - 

каналізаційного господарства ” 

118,1 тис. грн. 

2.2

. 

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 100,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 100,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 100,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011010 „ Дошкільна освіта ” 

 

5,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011020 „ Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – 

дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями ” 

68,0 тис. грн. 

 КПКВ 1011090 „ Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми ” 

10,0 тис. грн. 

 КПК 3140  Реалізація державної політики у молодіжній сфері 2,0 тис. грн. 

 КПКВ 1013141 „  Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної програми „ Молодь 

України ”                

2,0 тис. грн. 

 КПКВ 1015030 „ Розвиток дитячо - юнацького та резервного 

спорту” 
15,0 тис. грн. 

 

 КПКВ 1015031 „ Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ” 

15,0 тис. грн. 

2.3

. 

Фінансове управління Бережанської міської ради 50,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції  ” 50,0 тис. грн. 

            3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 5,1 тис. грн. за рахунок : 

   -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального 

фонду) від перевиконання дохідної частини міського бюджету  в сумі 5,1   тис. 

грн., а саме: 

 
3.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради 

5,1 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 5,1 тис. грн. 



 з них на:  

  капітальні  видатки 5,1 тис. грн. 

 КПКВ 1016310  „ Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території ” 

 

5,1 тис. грн. 

          4.  Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами економічної  

класифікації  видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік 

згідно з додатком № 2. 

        5. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які    

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 

№ 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет 

на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

6.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 

рік ”), згідно з додатком № 2. 

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

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 

№ 7 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет 

на 2017 рік ”), згідно з додатком № 3. 

       8. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 5,1 тис. грн. та 

збільшивши за спеціальним фондом на – 5,1 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 5,1 тис. грн. 

2017_461_Надати гр. ______ Катерині Сільвестрівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 708 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. 8-го Березня, 29/2 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_462_Надати гр. ______ Богдану Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 942 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. 8-го Березня, 29/1 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_463_Надати гр. ______ Ользі Степанівні, жительці м. Старий Оскол, мікрорайон 

______, Білгородської області Російської Федерації дозвіл на складання 



технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

ділянки площею 508 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Миру, 43 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_464_Надати гр. ______ Лідії Григорівні, жительці с. Байківці, вул. ______, 

Тернопільського району, дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки площею 1218 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Глиниська, 6 в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_465_Надати гр. ______ Меланії Семенівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

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, 124 в м. Бережани. 

5.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року 

2017_466_Надати гр. ______ Меланії Семенівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 733 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року 

2017_467_Надати гр. ______ Ганні Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 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. 

Тернопільська, 14 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року 

2017_468_Надати гр. ______ Ганні Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 143 кв. м. для ведення садівництва по вул. 

Тернопільська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року 



2017_469_Надати гр. ______ Оксані Василівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 677 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Кошова,11в 

м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_470_Надати гр. ______ Володимиру Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ 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. Рогатинська, 12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_471_Надати гр. ______ Володимиру Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 165 кв. м. для ведення 

садівництва по вул. Рогатинська в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_472_Надати гр. ______ Михайлу Семеновичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель 

та споруд по вул. Стефаника, 12/1 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_473_Надати гр. ______ Надії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

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. Стефаника, 12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_474_Надати гр. ______ Миколі Євстаховичу, жителю с. Рай, вул. ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 702 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

с. Рай. 



1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_475_Надати гр. ______ Миколі Євстаховичу, жителю с. Рай, вул. ______ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж 

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

земельної ділянки площею 1119 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_476_ Надати гр. ______ Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості та посвідчення 

права власності земельної ділянки площею 35 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 6 в гаражному кооперативі «Водник» по 

вул. Л.Українки, 16«з» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_477_Надати гр. ______ Марії Василівні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

власності земельної ділянки площею 779 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. О.Кобилянської, 53 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_478_Надати гр. ______ Роману Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ______» 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості та посвідчення 

права оренди земельної ділянки площею 608 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Б.Хмельницького, 2«б» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_479_Надати гр. ______ Любові Ільківні, жительці м. Бережани, вул. ______ дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення 

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

власності земельної ділянки площею 821 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по 

вул. Грушевського,12 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_480_Надати гр. ______ Ярославі Василівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 675 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Ковпака, 26 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_481_Надати гр. ______ Надії Василівні, жительці с. ______, Львівської області 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 690 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Мічуріна, 52 в с. Лісники. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2018 року. 

2017_482_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 203 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 019 0201 гр. ______ Вадиму 

Сергійовичу в м. Бережани по вул. Крушельницької, 10. 

1. Передати гр. ______ Вадиму Сергійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 203 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Крушельницької, 10. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Вадиму Сергійовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_483_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 100 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 1 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

001 0222 гр. ______ Михайлу Івановичу по вул. Корольова, 3 «а» в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. ______ Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 100 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 1 по вул. 

Корольова, 3«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Михайлу Івановичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_484_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 190 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 



будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 005 0546 гр. ______ Ользі Дмитрівні 

по вул. Твердохліба, 6 в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Ользі Дмитрівні, жительці м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 190 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Твердохліба, 6 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Ользі Дмитрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_485_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 09 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 

017 0394 гр. ______ Ігорю Васильовичу по вул. Лесі Українки, 16 «з» в м. 

Бережани.  

1. Передати гр. ______ Ігорю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 35 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 09 по вул. Лесі 

Українки, 16«з» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Ігорю Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_486_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 938 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 0364 гр. ______ Михайлу 

Васильовичу по вул. Січових Стрільців, 39 в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 938 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 39 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Михайлу Васильовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

2017_487_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 69 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражів №36, №41 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 



001 0223 гр. ______ Степану Теофільовичу та гр . ______ Ярославу 

Корнійовичу по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Степану Теофільовичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ та гр. ______ Ярославу Корнійовичу, жителю м. Бережани , 

вул. ______безоплатно у спільну власність земельну ділянку площею 

69 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражів № 36, №41 в 

двох рівнях по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Степану Теофільовичу та гр. ______ Ярославу 

Корнійовичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

2017_488_п. 25.1 рішення сесії міської ради №692 від 6 червня 2013 року щодо 

встановлення сервітуту на земельну ділянку яка передана у власність гр. 

______ Юрію Васильовичу залишити без змін. 

2017_489_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 605 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 014 0175 гр. ______ Марії Кирилівні 

по вул. Хатки, 25 в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Марії Кирилівні, жительці м. Бережани, вул. 

______безоплатно у власність земельну ділянку площею 605 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Хатки, 25 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. ______ Марії Кирилівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_490_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 268 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель житлової сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером 6120410100 04 014 0174 гр. ______ 

Кирилівні по вул. Хатки в м. Бережани.  

1. Передати гр. ______ Марії Кирилівні, жительці м. Бережани, вул. 

______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 268 кв. м. 

для ведення садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кучер Марії Кирилівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2017_491-493_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. 



1. 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). 

2. Рекомендувати Відділу  у Бережанському районі  Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області при розподілі земельних 

ділянок в урочищі «Жорнисько» дотримуватись наступних критеріїв: 

3.1. Першочергово надання земельних ділянок проводиться мешканцям м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання 

заяви учасниками АТО на погодження виділення відповідних 

земельних ділянок. 

Список 

 громадян м. Бережани, яким погоджено надання  

 земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 
Контактний 

телефон 

1. ______ Ігор Олегович с. Лапшин, Бережанського району ______ 

2. ______ Дмитро Павлович м. Бережани,вул. ______ ______ 

3 ______ Василь Степанович м. Бережани, вул. ______ ______ 

 

2017_494_Продовжити терміном до 01.06.2022 року гр. ______ Наталії Петрівні, 

жительці м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 25 

кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Лепких, 10«а» в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_495_Продовжити терміном до 01.06.2022 року гр. ______ Наталії Петрівні, 

жительці м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 18 

кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. Лепких, 10«а» в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_496_Продовжити терміном до 01.06.2020 року гр. ______ В’ячеславу Леонідовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ______  оренду земельної ділянки площею 78 кв. 

м. для обслуговування магазину з офісними приміщеннями в м. Бережани 

по вул. Міцкевича, 2«а»/1. 

1 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативного грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2017_497_Продовжити терміном до 01.06.2022 року ТзОВ «Успіх» оренду земельної 

ділянки площею 3471 кв. м. для обслуговування столярного цеху по вул. 

Л.Українки, 14 в м. Бережани. 



1. Орендну плату встановити в розмірі 9% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

2017_498_Продовжити терміном до 01.07.2018 року ТзОВ «Медобори» оренду земельної 

ділянки площею 8416 кв. м. наданої для провадження підприємницької 

діяльності по вул. січових Стрільців, 46«а» в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_499_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 628 від 08.06.2017 року п. 6.1, 6.2. 

скасувати та викласти  такій редакції: 

«6.1. Надати терміном до 01.06.2023 року гр. ______ Любові Іванівні, 

жительці с. Мишковичі, Тернопільського району  та гр. ______ Тетяні 

Іванівні жительці с. Великий Ходачків, вул. ______ Козівського 

району в оренду земельну ділянку 1,3445 га для обслуговування 

придбаних нежитлових будівель та споруд  по вул. Тернопільська,10 в 

м. Бережани. 

6.2. Орендну плату встановити в розмірі 3-5% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.  

2017_500_Продовжити терміном до 01.06.2020 року гр. ______ Володимиру 

Миколайовичу, жителю м. Бережани пл. ______ дію особистого 

строкового сервітуту для обслуговування тимчасової  споруди площею 30 

кв. м. для провадження підприємницької діяльності в м. Бережани по вул. 

Львівська. 

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

земельних ділянок. 

3. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного 

користування. 

2017_501-509_Відмовити громадянам (згідно списку) у наданні земельних ділянок для 

будівництва автогаражів та для будівництва житлових та дачних будинків 

в м. Бережани у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок по даних 

цільових призначеннях. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я , по - батькові Місце проживання 

1 ______ Зеновій Миронович  м. Бережани вул. ______ 

2 ______ Євгеній Михайлович м. Бережани вул. ______ 

3 ______ Наталія Тарасівна м. Бережани вул. ______ 

4 ______ Ігор Олегович с. Лапшин 

5 ______ Дмитро Павлович м. Бережани вул. ______ 

6 ______ Василь Степанович м. Бережани, вул. ______ 

7 ______ Роман Аполлонійович м.Бережани, вул. ______ 

8 ______ Ігор Петрович м. Бережани, вул. ______ 

9 ______ Надія Любомирівна м. Бережани, вул. ______ 

2017_510_Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку « Золота липа» 

м. Бережани, вул. Л.Українки,15 «б» дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки   для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. 



Л.Українки,15 «б» в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

1. Площу земельної ділянки визначити  після виготовлення плану 

розподілу території. 

2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2018 року. 

2017_511_Погодити гр. ______ Дмитру Іллічу, жителю м. Бережани, вул. ______ надання 

дозволу на складання проекту із землеустрою щодо посвідчення право 

власності земельної ділянки для ведення садівництва в урочищі 

«Жорнисько». 

2017_512_Відмовити гр. ______ Надії Любомирівні, жительці Бережани, вул. ______ у 

наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку по вул. 

Лепких, так як це суперечить генплану забудови Бережани даної території. 

2017_513_Продовжити терміном до 01.06.2018 року  дію п. 2 рішення сесії міської ради 

№ 628 від 28 лютого 2013 року щодо надання гр. ______ Валерію 

Ярославовичу дозволу  на складання проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки  орієнтовною площею 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу  по вул. Л.Українки (в районі 

розчинного вузла). 

2017_514_Погодити гр. ______ Михайлу Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо посвідчення 

право власності земельної ділянки для ведення садівництва в урочищі 

«Жорнисько». 

2017_515_Відмовити ______ Юрію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ______ у 

погодженні у наданні земельної ділянки для ведення садівництва за межею 

населеного пункту, так як це суперечить рішенню сесії міської ради №208 

від  21.04.2016 року. 

2017_516_Відмовити гр. ______ Надії Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ______ у 

наданні земельної ділянки для ведення городництва в урочищі 

«Жорнисько», так як це суперечить генплану забудови даної території. 

2017_517_Продовжити терміном до 01.06.2018 року гр. ______ Наталії Петрівні, 

жительці м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 250 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани урочищі «Біля цвинтря». 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_518_Продовжити терміном до 01.06.2018 року гр. ______ Олені Онуфріївні, 

жительці м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 312 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Миру. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 



2017_519_Надати терміном до 01.06.2018 року гр. ______ Оксані Іванівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______ в оренду земельної ділянки площею 30 кв. м. для 

встановлення металічного автогаражу в м. Бережани по вул. 

Б.Хмельницького, 1«а». 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_520_Продовжити терміном до 01.06.2018 року гр. ______ Роману Олексійовичу, 

жителю м. Бережани, вул. ______ оренду земельної ділянки площею 1500 

кв. м. для ведення городництва в м. Бережани по вул. Львівська. 

1. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

договору оренди і його реєстрації. 

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

оцінки земельної ділянки. 

2017_521_Погодити гр. ______ Володимиру Миколайовичу, жителю с. ______, 

Козівського району надання терміном до 01.06.2018 року надання в оренду 

земельної ділянки площею 400 кв. м. для ведення городництва в урочищі 

«Біля станції техобслуговування». 

2017_522-569_Погодити громадянам міста Бережани (згідно додатку 1) використання 

земельних ділянок для ведення городництва в урочищі в районі вулиць 

Сонячна – Мечнікова терміном на 1 рік. 

2017_570_Рішення сесії міської ради № 554 від 30 березня 2017 року залишити без змін. 

2017_571_Надати дозвіл на підготовку документації про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки площею 78 кв. м., наданої в оренду для  обслуговування  

нежитлового приміщення (магазину) по вул. Міцкевича, 2«а»/2 в м. 

Бережани для подальшого викупу гр. ______ Наталією Іванівною, жителем 

м. Бережани, вул. ______ із внесенням користувачем попередньої оплати - 

авансу в розмірі 20% визначеної за нормативною грошовою оцінкою 

земельної ділянки. 

2017_572_Затвердити результати конкурсу по відбору громадян, яким надаватиметься дозвіл на 

розробку проектів із землеустрою для відведення земельних ділянок в оренду для 

будівництва та обслуговування автогаражів по вул. Тепла в м. Бережани (надалі по 

тексту - конкурс). 

2017_573_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Володимиру Євгеновичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 1 по вул. Тепла. 23; 

2017_574_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Галині Михайлівні, жительці с. Рай, 

вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в оренду 

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

по вул. Тепла. 23; 

2017_575_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Павлу Павловичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 3 по вул. Тепла. 23; 



2017_576_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Василю Івановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 4 по вул. Тепла. 23; 

2017_577_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Руслану В’ячеславовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 5 по вул. Тепла. 23; 

2017_578_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ярославу Івановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 6 по вул. Тепла. 23; 

2017_579_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Володимиру Мироновичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 7 по вул. Тепла. 23; 

2017_580_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Марії Іванівні, жительці м. Бережани, 

вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 8 

по вул. Тепла. 23; 

2017_581_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ользі Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 9 по вул. Тепла. 23; 

2017_582_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Олегу Олексійовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 10 по вул. Тепла. 23; 

2017_583_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ользі Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 11 по вул. Тепла. 23; 

2017_584_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Миколі Івановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 12 по вул. Тепла. 23; 

2017_585_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Василю Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 13 по вул. Тепла. 23; 

2017_586_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ірині Степанівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва  та обслуговування 

автогаражу № 14 по вул. Тепла. 23; 

2017_587_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ірині Іванівні, жительці м. Бережани, 

вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 

15 по вул. Тепла. 23; 



2017_588_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Галині Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 16 по вул. Тепла. 23; 

2017_589_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Тетяні Ігорівні, жительці м. Бережани, 

вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 

17 по вул. Тепла. 23; 

2017_590_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ірині Степанівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 18 по вул. Тепла. 23; 

2017_591_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ярославу Богдановичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 19 по вул. Тепла. 23; 

2017_592_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Віталію Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______0, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення 

в оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 20 по вул. Тепла. 23; 

2017_593_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Галині Романівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 21 по вул. Тепла. 23; 

2017_594_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Анатолію Володимировичу, жителю 

м. Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 22 по вул. Тепла. 23; 

2017_595_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Михайлу Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 23 по вул. Тепла. 23; 

2017_596_Визнати переможцем конкурсу та надати гр. ______ Ганні Омелянівні, жительці м. 

Бережани, вул. ______, дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 24 по вул. Тепла. 23; 

2017_597-598_Передати основні засоби, що належать територіальній громаді міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай станом на 20 червня 2017 року в оперативне 

управління Бережанському міському комунальному підприємству 

«Господар»: 

1.1. Фрезерувальну машину Schwamborn BEF 250 – балансовою вартістю 

100000,00 грн.: 

1.2. Коток дорожній BOMAG BW80AD – балансовою вартістю - 

199000,00 грн.. 

2. Доручити начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

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

передачу вище вказаного майна. 



2017_599_Збільшити обсяг доходів  загального фонду міського бюджету на 2017 рік в 

сумі  234,0 тис. грн. за рахунок: 

-  податку на доходи  фізичних осіб, що сплачується податковими  

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

(11010100)  

124,0 тис. грн. 

- адміністративні штрафи та санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

(21081500) 

10,0 тис. грн. 

- плата за надання інших адміністративних послуг (22012500) 100,0 тис. грн. 

       2.  Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2017 

рік в сумі 64,0 тис. грн. за рахунок: 

              Збільшення: 
2.1

. 

Бережанська міська рада   38,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 38,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 38,0 тис. грн. 

 КПКВ 6050 Фінансова підтримка об’єктів комунального 

господарства 

38,0 тис. грн. 

  

КПКВ 0116052 „ Забезпечення функціонування водопровідно - 

каналізаційного господарства ” 

 

38,0 тис. грн. 

2.3

. 

Фінансове управління Бережанської міської ради 26,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 26,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 26,0 тис. грн. 

 КПКВ 7618800 „ Інші субвенції  ” 26,0 тис. грн. 

         3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 

2017 рік на 170,0 тис. грн. за рахунок : 

   -  коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального 

фонду) від перевиконання дохідної частини міського бюджету  в сумі 170,0   

тис. грн., а саме: 

  
3.1

. 

Бережанська міська рада   150,0 тис. грн. 

 Збільшити асигнування на: 150,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 150,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116060 „ Благоустрій міст, сіл, селищ ” 150,0 тис. грн. 

               
3.2. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської 

міської ради 

20,0 тис. грн. 



 Збільшити асигнування на: 20,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні  видатки 20,0 тис. грн. 

 КПКВ 2414070  „ Музеї і виставки” 20,0 тис. грн. 

        4. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які    

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (додаток 

№ 5 до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет 

на 2017 рік ”), згідно з додатком № 1. 

5.  Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до 

рішення міської ради від 23.12.2016 року № 432 „ Про міський бюджет на 2017 

рік ”), згідно з додатком № 2. 

       6. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2017 рік, 

зменшивши  фінансування за кодами 208400 “Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) ” та 

602400 “Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) ” за загальним фондом на суму 170,0 тис. грн. та 

збільшивши за спеціальним фондом на – 170,0 тис. грн., в тому числі бюджет 

розвитку – 170,0 тис. грн. 

 


