
2019_304_Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради дозвіл на інвентаризацію земель 

комунальної власності в межах м. Бережани орієнтовною площею 0,26 га з метою 

формування земельної ділянки для обслуговування нежитлові будівлі, рятувально-

водолазної станції, по вул. Набережна, 8 в м. Бережани з цільовим призначенням _ для 

будівництва та обслуговування  інших будівель громадської забудови, за рахунок земель 

комунальної власності  не наданих у власність або постійне користування  в межах 

населеного пункту. 

1. Зобов’язати виконавчий комітет міської ради замовити технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності  територіальної 

громади , яку після її погодження та проведення у встановленому законом 

порядку державної реєстрації земельної ділянки подати  на затвердження. 

2019_305_Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради  дозвіл  на інвентаризацію земель 

комунальної власності в межах м. Бережани орієнтовною площею 0,12 га з метою 

формування земельної ділянки для обслуговування  артезіанської свердловини №8  по 

вул. Корольова, 1«а» в м. Бережани з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури, збирання , очищення та розподілення води. 

1. Зобов’язати виконавчий комітет міської ради замовити технічну документацію із 

землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності  територіальної 

громади , яку після її погодження та проведення у встановленому законом 

порядку державної реєстрації земельної ділянки подати  на затвердження. 

2019_306_Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2019 рік 204,0 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2019 року. 

2. Збільшити обсяг видатків  загального фонду міського бюджету на 2019  рік в сумі 204,0 

тис. грн.: 

2.1. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 27,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 27,0 тис. грн. 

 КПКВ  0611010 „ Надання дошкільної освіти ” 27,0 тис. грн. 

   

2.2. Фінансове управління Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на:   177,0тис. грн. 

 з них на:  

  поточні трансферти   177,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»   177,0 тис. грн. 

3. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік 140,0 тис. 

грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2019 

року. 

4. Збільшити обсяг видатків  спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 

140,0 тис. грн.  за рахунок передачі коштів із загального фонду міського бюджету до 

спеціального фонду (бюджету розвитку) 

   

 4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 140,0 тис. грн. 

 з них на:  



  капітальні видатки 140,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116030 „ Організація благоустрою населених 

пунктів ” 

140,0 тис. грн. 

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

рахунок коштів міського бюджету у 2019 році (додаток № 5 до рішення міської ради від 

20.12.2018 року № 1171 „ Про міський бюджет на 2019 рік ”), згідно з додатком № 1. 

6. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть   проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення   міської ради від 

20.12.2018 року № 1171  „ Про міський бюджет на 2019 рік ”), згідно з додатком № 2.  

7. Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2019 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 140,0 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 140,0 тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 140,0 тис. грн. 

2019_307_Передати проектно-кошторисну документацію проекту «Будівництво спортивного комплексу 

по вул. І.Франка, 8 у м. Бережани Тернопільської області», що перебуває на балансі 

Бережанського міського комунального підприємства «Господар», на баланс Відділ 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

2019_308_Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2019 рік, укладений між Бережанською 

міською радою та Бережанською районною радою  щодо передачі з міського бюджету 

міста Бережани Бережанському районному бюджету у вигляді міжбюджетного 

трансферту, а саме передачі іншої субвенції в сумі 177,0 (сто сімдесят сім тисяч ) 

гривень згідно договору, що додається. 

2019_309_Затвердити наступні параметри громадського бюджету на 2019 рік: 

- загальний обсяг видатків на поточний рік, що планується спрямувати на реалізацію 

проектів: 500 000 грн.; 

- кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі великого проекту автором: 100 

осіб (крім автора проекту); для малого – 50 осіб (крім автора проекту); 

- максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 липня по 31 грудня 2019 р.; 

- бюджет одного малого проекту: від 20 000 – до 100 000 грн.; 

- бюджет одного великого проекту: від 100 000 – до 200 000 грн.; 

- мінімально можливий вік автора: 16 років; 

- кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект на один 

календарний рік; 

- кожен мешканець, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1-1.2.5 

Положення, під час голосування може віддати один голос за малий проект та один 

голос за великий проект у кожному році; 

- проектні пропозиції повинні бути спрямовані на: 

1) покращення інфраструктури громади ; 

2) благоустрій територій, зон відпочинку; 

3) покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з 

інвалідністю, сімей, які опинились у важких життєвих обставинах, одиноких 

матерів, літніх людей, внутрішньо переміщених осіб; 

4) впровадження альтернативних джерел енергії; 

5) організацію дозвілля; 

6) покращення екологічної ситуації у громаді; 

7) збереження та відновлення історично-культурної спадщини громади, розвиток 

туризму; 

8) поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного 

вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому 



розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах 

життєдіяльності міста. 

- терміни початку і завершення прийому проектів: 2 травня – 20 травня 2019 р.; 

- терміни оцінки Комісії поданих проектів та виставлення їх на голосування: 21 травня 

– 03 червня 2019 р.; 

- терміни початку і завершення голосування за проекти: 4 червня – 17 червня 2019 р.; 

- термін визначення проектів-переможців: 18 червня  – 30 червня 2019 року. 

2 Основною  вимогою  відповідності  проектів  громадського бюджету визначити  

загальнодоступність. 

2019_310_Продовжити дію договорів оренди нерухомого майна, що належить на правах власності 

територіальній громаді на строк проведення експертної оцінки майна, а саме: 

1.1. Договір оренди №46 від 01.08.2018 укладений з орендарями – Савич Н.В., Лещук 

О.М., Цинайко Г.С., Олійник Т.І., Баєва Л.М. ; 

1.2.  Договір оренди від 01.03.2018року №44 укладений з орендарем – ТзОВ 

«Компанія «Еко інвест». 

2. Юридичному відділу міської ради підготувати додаткові угоди до даних договорів. 

3. Оголосити конкурс щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності по незалежній оцінці 

об’єктів нерухомого майна територіальної громади: 

3.1. частини приміщення площею 4 кв. м. по пл. Ринок, 13 А в м. Бережани ; 

3.2. частини нежитлового приміщення, а саме туалету площею 1,96 кв. м. та коридору 

– 4,48 кв. м. по пл. Ринок в м. Бережани. 

2019_311-332_Продовжити терміном до 01.05.2022 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. 
Федик Мирослава 

Дмитрівна 
 

17,2 кв. м., 

№4 

2. Старко Ігор Васильович  
17,2 кв. м., 

№5 

3. 
Мигдаль Ольга 

Михайлівна 
 

17,2 кв. м., 

№6 

4. Ментус Любов Миронівна  
17,2 кв. м., 

№7 

5. 
Павлів Степан 

Михайлович 
 

17,2 кв. м., 

№8 

6. 
Суховінський Володимир 

Іванович 
 

17,5 кв. м., 

№9 

7. 
Завітик Олександр 

Ігорович 
 

17,5 кв. м., 

№10 

8. Туцький Ігор Семенович  
17,5 кв. м. 

№13 

9. 
Петрушевська Ірина 

Олегівна 
 

17,5 кв. м., 

№14 

10. Підховна Галина Євгенівна  
16 кв. м., 

№15 

11. 
Любінська Оксана 

Ярославівна 
 

16 кв. м., 

№16 

12. 
Куріш Ярослав 

Михайлович 
 

16 кв. м., 

№17 

13. 
Малицький Василь 

Мирославович 
 16 кв. м. №18 



14. 
Лацковська Марія 

Михайлівна 
 

17,5кв. м., № 

19 

15. 
Суховінська Людмила 

Михайлівна 
 

17,5 кв. м., 

№20 

16. Костів Ярослав Іванович  
17,5 кв. м., 

№21 

17. Ухман Галина Петрівна  
17,5кв. м. 

№24 

18. Шулик Наталія Василівна  
17,5 кв. м., 

№25 

19. Плекан Галина Ігорівна  
17,5 кв. м., 

№26 

20. Кіналь Тетяна Михайлівна  
17,5 кв. м., 

№27 

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

ділянок. 

5. Право оренди оформити шляхом укладання додаткової угоди до договору сервітутного 

користування. 

6. Припинити гр. Сагайдачній Валентині Тарасівні, жительці с. Рай, вул. ________ право 

сервітутного користування земельною ділянкою площею 17,2 кв. м. наданої для 

обслуговування тимчасової споруди №3 по вул. Міцкевича в м. Бережани у зв’язку із 

закінчення терміну оренди. 

7. Надати терміном до 01.05.2022 року гр. Сагайдачній Валентині Тарасівні, жительці с. 

Рай, вул. ________ в сервітутне користування земельну ділянку площею 15,1 кв. м. для 

обслуговування тимчасової споруди №3 по вул. Міцкевича в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

7.2. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного користування. 

2019_333_Продовжити терміном до 01.04.2024 року гр. Панчак Надії Євстахівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки площею 45,0 

кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення, магазину, по вул. Тернопільська, 1 

в м. Бережани. 

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

ділянки. 

1.2. Право користування оформити шляхом укладання додатково угоди до договору 

сервітутного користування і її реєстрації до 20.03.2019 року. 

2019_334_Надати гр. Макару Роману Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 52 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_335_Надати гр. Видраку Михайлу Михайловичу, жителю м. Бережани, пл. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 51 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_336_Надати гр. Велігоша Володимиру Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 10 по вул. Тепла, 25 

в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 



2019_337_Надати гр. Лютому Олегу Остаповичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 11 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_338_Надати гр. Кузіву Юрію Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 26 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 12 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_339_Надати гр. Морозу Богдану Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 13 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_340_Надати гр. Цинайко Тарасу Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 14 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_341_Надати гр. Дремову Василю Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 15 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_342_Надати гр. Чвартацькому Андрію Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 16 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_343_Надати гр. Левицькому Ярославу Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 17 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_344_Надати гр. Крупині Олександру Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 18 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_345_Надати гр. Войчишину Андрію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 19 по вул. Тепла, 25 

в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_346_Надати гр. Глова Михайлу Любомировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 20 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_347_Надати гр. Кічка Роману Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 



26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 21 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_348_Надати гр. Запотічному Любомиру Тарасовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 22 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_349_Надати гр. Андрощуку Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 23 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_350_Надати гр. Стецяку Анатолію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 24 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_351_Надати гр. Рудик Юлії Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 26 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 25 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_352_Надати гр. Рубінець Назарію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 26 по вул. Тепла,25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_353_Надати гр. Пришляку Богдану Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 27 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_354_Надати гр. Пазуха Миколі Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №28 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_355_Надати гр. Михайлишину Віталію Юрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 29 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_356_Надати гр. Кривенко Ірині Леонідівні, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 26 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 30 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_357_Надати гр. Калиняку Василю Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 31 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 



1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_358_Надати гр. Кагамлицькому Володимиру Валерійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 32 по вул. 

Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2020 року. 

2019_359_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 616 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 0158 гр. Пришляк 

Марії Орестівні та гр. Пришляку Володимиру Івановичу по вул. Хатки, 33«б» в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Пришляк Марії Орестівні та гр. Пришляку Володимиру Івановичу 

жителям м. Бережани, вул. ________ безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку площею 616 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Хатки, 33«б» в м. 

Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Пришляк Марії Орестівні та Пришляк Володимиру Івановичу виконувати 

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

кодексу України. 

2019_360_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 04 009 0503 гр. Снаку Ігорю 

Степановичу по вул. Чайковського, 10 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Снаку Ігорю Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

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

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Чайковського,10 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Снаку Ігорю Степановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_361_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 135 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 04 

009 0504 гр. Снаку Ігорю Степановичу по вул. Чайковського в м. Бережани. 

1. Передати гр. Снаку Ігорю Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 135 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Чайковського в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Снаку Ігорю Степановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_362_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1867 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 0128 гр. Кузяку 

Володимиру Степановичу по вул. Орлика,19 в с. Рай. 



1. Передати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1867 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Орлика, 19 в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кузяку Володимиру Степановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_363_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2125 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120410100 03 001 0286 гр. Кузяку Володимиру Степановичу в с. Рай. 

1. Передати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2125 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кузяку Володимиру Степановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_364_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1038 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120410100 03 001 0287 гр. Кузяку Володимиру Степановичу в с. Рай. 

1. Передати гр. Кузяку Володимиру Степановичу, жителю с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1038 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Кузяку Володимиру Степановичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_365_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 04 013 0244 гр. Сметані 

Марії Петрівні, гр. Криницькому Богдану Петровичу, та гр. Криницькій Оксані 

Петрівні, по вул. Хатки, 24 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Сметані Марії Петрівні, жительці м. Самбір, вул. ________ та гр. 

Криницькому Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________та гр. 

Криницькій Оксані Петрівні, жительці м. Львів, вул. ________ безоплатно у 

спільну сумісну власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 24 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Сметані Марії Петрівні, гр. Криницькому Богдану Петровичу, та гр. 

Криницькій Оксані Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_366_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 427 кв. м. для індивідуального садівництва за рахунок 

земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 6120410100 04 

013 0253 гр. Сметані Марії Петрівні по вул. Хатки в м. Бережани. 



1. Передати гр. Сметані Марії Петрівні, жительці м. Самбір, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 427 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Хатки в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Сметані Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_367_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1148 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 0436 гр. Шопа 

Олександрі Миколаївні по вул. Орлика, 12 в с. Рай. 

1. Передати гр. Шопа Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1148 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. 

Орлика, 12 в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Шопа Олександрі Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_368_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1116 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120410100 03 001 0289 гр. Шопа Олександрі Миколаївні в с. Рай. 

1. Передати гр. Шопа Олександрі Миколаївні, жительці с. Рай, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1116 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Шопа Олександрі Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_369_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2519 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 001 0644 гр. Смаль Стефанії Василівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Смаль Стефанії Василівні, жительці с. Посухів, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2519 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Смаль Стефанії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_370_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 517 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 0589 гр. Нечипор 

Богдану Дем’яновичу по вул. Старухів, 28«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Нечипор Богдану Дем’яновичу жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 517 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Родини Старухів, 28«а» в м. Бережани. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Нечипор Богдану Дем’яновичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_371_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 789 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 010 0264 гр. Олійник 

Дарїї Павлівні по вул. Комарова, 17 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Олійник Дарїї Павлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 789 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Комарова, 17 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Олійник Дарїї Павлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_372_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 700 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 0452 гр. Куриляк 

Валентині Іванівні по вул. Топольна, 3«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Куриляк Валентині Іванівні, жительці м. Мукачево, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 700 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Топольна, 3«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Куриляк Валентині Іванівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_373_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 684 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 0417 гр. Нечипор 

Марії Михайлівні по вул. Тепла, 16«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Нечипор Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 684 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Тепла, 16«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Нечипор Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України 

2019_374_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 0453 гр. Квасничка 

Юрію Олеговичу по вул. Західна, 12 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Квасничка Юрію Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 600 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Західна, 12 в м. Бережани. 



2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Квасничка Юрію Олеговичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_375_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 362 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та 

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 003 001 0285 гр. Легеті 

Теодозії Федорівні по вул. Раївська, 12 в с. Рай. 

1. Передати гр. Легеті Теодозії Федорівні жительці с. ________, Бережанського 

району безоплатно у власність земельну ділянку площею 362 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Раївська, 12 в с. Рай. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Легеті Теодозії Федорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_376_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 917 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 0505 гр. Юхнович 

Софія Ярославівна по вул. Миру, 11 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Юхнович Софія Ярославівна, жительці м. Бережани, вул. ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 917 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Миру, 11 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Юхнович Софія Ярославівна виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_377_Надати гр. Кукурудза Ігорю Ярославовичу, 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 1091 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Раївська, 50 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_378_Надати гр. Ліпчаківські Мирославі Мирославівні, 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 600 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шептицького, 48 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_379_Надати гр. Бараніку Володимиру Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ та гр. 

Дмитрів Ірині – Оксані Михайлівні, 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 391 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 73 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_380_Надати гр. Поліщуку Ігорю Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ________ та гр. Поліщук 

Людмилі Петрівні, жительці м. Тернопіль, вул. ________ дозвіл на складання технічної 

документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 



місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки площею 26 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №4 по вул. Січових Стрільців, 13«г» в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_381_Надати гр. Гайові Стефанії Михайлівні, 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 1862 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в урочищі 

«Загомінок» в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_382_Надати гр. Кізима Марії 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. 8-го Березня, 45в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_383_Надати гр. Дудка Надії Дмитрівні та гр. Дудка Юрію Володимировичу, жителям 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 678 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, 43 в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_384_Надати гр. Сівко Галині Павлівні, 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 890 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Грушевського, 14в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2019 року. 

2019_385_Продовжити терміном до 01.04.2020 року гр. Жилка Надії Петрівні, жительці м. Бережани, 

вул________ оренду земельної ділянки площею 600 кв. м. для ведення городництва в м. 

Бережани по вул. О. Кобилянської. 

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. 

2019_386_Продовжити терміном до 01.04.2020 року гр. Броновському Василю Орестовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 600 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. О. Кобилянської. 

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. 

2019_387_Продовжити терміном до 01.04.2020 року гр. Богданець Людмилі Петрівні, жительці м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 121 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

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. 



2019_388_Продовжити терміном до 01.04.2020 року гр. Федишину Петру Михайловичу, жителю м. 

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

городництва в м. Бережани по вул. Рогатинська. 

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. 

2019_389_Надати терміном до 01.04.2020 року гр. Сінельнікові Ользі Павлівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 300 кв. м. для ведення городництва в 

м. Бережани по вул. Зоряна. 

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. 

2019_390_Продовжити терміном до 01.04.2020 року гр. Новицькому Василю Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 532 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Комарова. 

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. 

2019_391_Надати терміном до 01.04.2020 року гр. Войціховському Андрію Васильовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ в оренду земельну ділянку площею 208 кв. м. для ведення 

городництва в м. Бережани по вул. Тиха. 

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. 

2019_392_Надати терміном до 01.04.2020 року гр. Кушко Марії Степанівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ в оренду земельну ділянку площею 330 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. 

2019_393_Відмовити гр. Ковальській Марії Остапівні, жительці м. Бережани, вул. ________ у наданні в 

оренду земельної ділянки для ведення городництва в м. Бережани по вул. Львівська у 

зв’язку відсутністю доступу на дану ділянку. 

2019_394_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Соленко Павлу 

Зіновійовичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 26 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Цегельна 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 у власність гр. Соленко Павлу Зіновійовичу, жителю м. Бережани, 

вул________ земельну ділянку площею 26 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Цегельна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 

04 007 0433, 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. 



2019_395_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Мартинишину Андрію 

Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки площею 26 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Цегельна 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 у власність гр. Мартинишину Андрію Михайловичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 26 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Цегельна в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 

04 007 0432, 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. 

2019_396_Продовжити терміном до 01.04.2022 року гр. Мацишину Ярославу Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 425 кв. м. за кадастровим 

номером 6120410100 04 017 0060 для обслуговування нежитлового приміщення по вул. 

Лесі Українки, 14«С» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати 

в термін до 20.05.2019 року. 

2019_397_Продовжити терміном до 01.04.2024 року гр. Кулині Назару Миколайовичу, жителю м. 

Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 460 кв. м. за кадастровим 

номером 6120410100 04 009 0292 для обслуговування нежитлового приміщення, 

магазину «Оскар» по вул. Лепких, 40«б» в м. Бережани. 

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

земельної ділянки. 

2. Додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки укласти та зареєструвати 

в термін до 20.05.2019 року. 

2019_398_Припинити ТзОВ «Христина» право оренди земельної ділянки площею 2505 кв. м. наданої 

для обслуговування придбаного об’єкту нерухомості з цільовим призначенням для 

розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани, за кадастровим 

номером 6120410100 04 012 0087, у зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості (кіоску) 

та добровільною відмовою. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 19.12.2018 року та зняти з 

реєстрації. 

2019_399_Надати ТОВ «-Автотехсервіс-» в оренду терміном до 01.04.2022 року земельну ділянку 

площею 2505 кв. м., за кадастровим номером 6120410100 04 012 0087, для 

обслуговування придбаного об’єкту нерухомості( кіоску) з цільовим призначенням для 

розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства ( код по КВЦПЗ – 12.04) по вул. Привокзальна, 22 в м. 

Бережани. 

1. Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку в термін до 20.05.2019 року. 

2019_400_Припинити ТОВ «-Автотехсервіс-» право оренди земельної ділянки площею 1321 кв. м. 

наданої для будівництва та обслуговування автозаправки та складу по вул. 

Привокзальна, 24 в м. Бережани, за кадастровим номером 6120410100 04 012 0089, у 

зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості та добровільною відмовою. 



1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 19.12.2018 року та зняти з 

реєстрації. 

2019_401_Надати ТзОВ «Христина» в оренду терміном до 01.04.2022 року земельну ділянку площею 

1321 кв. м. , за кадастровим номером 6120410100 04 012 0089, для будівництва та 

обслуговування придбаного об’єкту нерухомості автозаправки та складу з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код по КВЦПЗ – 

03.07) по вул. Привокзальна, 22 в м. Бережани. 

1. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

2. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку в термін до 20.05.2019 року. 

2019_402_Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельної ділянки площею 

9750 кв. м., кадастровий номер 6120410100:04:014:0655, за межами населеного пункту 

за адресою м. Бережани, вул. Тернопільська, 72«а», вартість земельної ділянки - 

1041856,48 грн. (один мільйон сорок одна тисяча вісімсот п’ятдесят  шість гривень 48 

коп.). 

2019_403_Взяти на баланс Бережанської міської ради нежитлові приміщення, що знаходяться за 

адресою: м. Бережани, пл. Ринок, 13, балансовою вартістю 60789, 00 (шістдесят тисяч 

сімсот вісімдесят дев’ять) гривень, загальною площею 31,3 кв. м. (приміщення 1-1 – 

19,7 кв. м., приміщення 1-2 – 11.6 кв.м.). 

2. Відділу бухгалтерського обліку і фінансової звітності міської ради (Ковалик С.Ф.) 

здійснити згідно чинного законодавства всі необхідні дії для виконання пункту 1 

даного рішення. 

 


