
2019_639_Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 1369,6 тис. 

грн. за рахунок: 

Збільшення: 

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 

при загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

ступенів 

1049,6 тис. грн. 

- субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку  окремих  територій 

320,0 тис. грн. 

2. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 76,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 76,0 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

8,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства» 

(програма підтримки ОСББ) 

16,0 тис. грн. 

 КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства» МКП 

«Добробут» 

50,0 тис. грн. 

 КПКВ 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» 

2,0 тис. грн.. 

2.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 49,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 49,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 9,0 тис. грн. 

 КПКВ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закла-дів у 

сфері освіти» 

20,0 тис. грн. 

 КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

20,0 тис. грн. 

2.3. Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської 

ради 

 

 Збільшити асигнування на: 25,0  тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 25,0 тис. грн. 

 КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» 25,0 тис. грн. 

2.4. Фінансове управління Бережанської міської ради   

2.4.1. Збільшити асигнування на: 120,0 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 120,0 тис. грн. 



 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 120,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів» 

45,0 тис. грн. 

2.4.2. Зменшити асигнування на: 360,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти 360,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів 

фінансування інвестиційних проектів» 

360,0 тис. грн. 

3. Спрямувати на видатки спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік 7,2 тис. грн. 

вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду   станом на 01 січня 2019 

року. 

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

1421,8 тис. грн. за рахунок: 

- вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду  станом на 01 січня 2019 

року в сумі 7,2 тис. грн.; 

- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 1414,6 тис. грн. а саме: 

 субвенцій з державного бюджету в сумі 1369,6 тис. грн.; 

  капітального трансферту загального фонду в сумі 45,0 тис. грн.: 

4.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 182,2 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 182,2 тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

7,2 тис. грн. 

 КПКВ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства» МКП «Добробут» 

45,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій » 

130,0 тис. грн. 

4.2. Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  

 Збільшити асигнування на: 1239,6 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 1239,6 тис. грн. 

 КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» 

1049,6 тис. грн. 

 КПКВ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій » 

190,0 тис. грн. 

5. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік : 

5.1. Бережанська міська рада  

5.1.1. Збільшити асигнування на: 1300,0 тис. грн. 

 з них на:  



  капітальні видатки 1300,0тис. грн. 

 КПКВ 0117310 «Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства» МКП «Добробут» 

1300,0 тис. грн. 

5.1.2. Зменшити асигнування на: 280,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні видатки 280,0 тис. грн. 

 КПКВ 0117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання» 

280,0 тис. грн. 

5.2. Фінансове управління Бережанської міської ради   

5.2.1. Зменшити асигнування на: 1020,0 тис. грн. 

 з них на:  

  капітальні трансферти 1020,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719750 «Субвенція з місцевого бюджету на спів 

фінансування інвестиційних проектів» 

1020,0 тис. грн. 

6. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів 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. 

7. 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 та 

зміни згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 року № 

500-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій». 

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

за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році (додаток № 7 до рішення міської ради 

від 20.12.2018 року № 1171 «Про міський бюджет на 2019 рік»), згідно з додатком №3. 

9. 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 1414,6 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 1414,6  тис. 

грн., в тому числі бюджет розвитку – 1414,6 тис. грн. 

2019_640_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 120,0 (сто двадцять тисяч ) гривень 

згідно договору, що додається. 

2019_641_Виділити одноразову грошову винагороду за рахунок коштів міського бюджету Гладкому 

Віктору Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. Котляревського, 26, студенту 

Львівського державного університету фізичної культури, майстру спорту міжнародного 

класу, учаснику чемпіонату світу, в сумі 20 тис. гривень.  

2. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради.  

3. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплатити винагороду 

вказаному громадянину за рахунок асигнувань, передбачених по міській програмі 

розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 26 грудня 2018 року №1198 (зі змінами).  

2019_642_Внести зміни в Перелік завдань і заходів міської програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2019-2021 роки, а саме пункт VІ.9 скасувати та викласти в новій редакції 

(додається).  
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Перелік завдань і заходів Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Терміни 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування (вартість), 

тис. грн. у тому числі: 

2019 2020 2021 Разом 

VI Забезпечення 

розвитку спорту 

вищих 

досягнень та 

спорту ветеранів 

VІ.9. Встановити стипендії та 

винагороди провідним 

спортсменам, спортсменам-членам, 

кандидатам і резерву збірних 

команд області і України та їх 

тренерам 

2019-2021 

роки 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

Бережанська 

ДЮСШ 

міський 

бюджет 

35,0 35,0 35,0 105,0 
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2019_643_Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Поточний 

ремонт тротуарів на вул. Руська в м. Бережани»» загальною кошторисної вартістю 

170,605 тис. грн. (сто сімдесят тисяч шістсот п’ять гривень). 

2019_644_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1045 кв. м. з 

метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) права оренди для 

влаштування автостоянки та будівництва автомагазину (КВЦПЗ 03.07 – для 

будівництва та обслуговування  будівель торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 

04 003 0087 по вул. Тернопільська в м. Бережани. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

0,0426 – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (01.05) 

0,0210 – охорона зона  навколо (вздовж) об’єкта транспорту (газопровід низького 

тиску) (01.03)  

0,0049 –  охорона зона навколо інженерних комунікацій (01.08) 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

2019_645_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка 

перебуває в оренді ОСББ «Дружба-23» наданої для обслуговування будинку по вул. 

Львівська, 23 в м. Бережани за кадастровим номером 6120410100 04 004 0198 

загальною площею 0,1097 га на земельні ділянки з площею  0,0736 га, за кадастровим 

номером 6120410100 04 004 0211, площею 0,0361 га, за кадастровим номером 

6120410100 04 004 0212 та припинити інше речове право оренди земельної ділянки.  

1.1. Новосформовану земельну ділянку площею 0,0736 га  за кадастровим номером 

6120410100 04 004 0211, по вул. Львівська,23 «а» надати в оренду ОСББ 

«Дружба» на умовах попереднього договору до 01.04.2028 року з оплатою 3% від  

нормативно грошової оцінки земельної ділянки  

1.1.1. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

1.2. Новосформовану земельну ділянку площею 0,0361 га  за кадастровим номером 

6120410100 04 004 0212, по вул. Львівська, 23 надати в оренду ОСББ «Дружба» на 

умовах попереднього договору до 01.04.2028 року з оплатою 3% від  нормативно 

грошової оцінки  земельної ділянки.. 

1.2.1. Зареєструвати інше речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2019_646_Надати  гр. Василишин Аліні Іванівні, жительці м. Бережани, вул. _______ дозвіл на 

складання проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

із земель промисловості на цільове призначення для будівництва та обслуговування 

придбаного житлового будинку господарських будівель та споруд, площею 1000 кв. м. 

по вул. Рогатинська, 100«ж» в м. Бережани. 

1. Проект із землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2020 року. 

2019_647_Продовжити терміном до 01.08.2020 року гр. Синишин Ользі Михайлівні, жительці с. Рай, 

вул. _______ оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення городництва в 

с. Рай . 

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_648_Надати терміном до 01.08.2020 року гр. Підлужному Анатолію Едуардовичу, жителю  м. 

Бережани, вул. _______ в  оренду земельну ділянку площею 24 кв. м. для  встановлення 

та обслуговування металічного автогаражу в м. Бережани по вул. Січових Стрільців. 
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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_649_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 849 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 020 0530 гр. Копаниця 

Михайлу Ярославовичу по вул. Тичини, 7 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Копаниця Михайлу Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______безоплатно у власність земельну ділянку площею 849 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Тичини, 7 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Копаниця Михайлу Ярославовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_650_Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування від 23 липня 2019 року щодо обстеження земельних ділянок по 

вул. Тепла, 23 в м Бережани. 

2019_651_Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування від 30 липня 2019 року щодо обстеження земельної ділянки гр. 

Ціж Галини Іванівни по вул. Стефаника, 70 в с. Посухів Бережанського району. 

2019_652_Припинити право оренди земельної ділянки площею 742 кв. м. наданої для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Мечнікова, 3 в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100 04 008 0434 наданої гр. 

Федуні Катерині Андріївні у зв’язку із смертю орендаря. 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 25.07.2018 року та зняти з 

реєстрації. 

2019_653_Надати гр. Киричук Парасковії Андріївні, жительці м. Полтава, вул. _______ безоплатно у 

власність земельну ділянку площею 742 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова, 3 в м. 

Бережани, кадастровий номер 6120410100 04 008 0434 .  

1. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2. Гр. Киричук Парасковії Андріївні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_654_Відмовити гр. Спяк Андрію Петровичу, жителю м. Бережани, вул. _______ у розірванні 

договору оренди земельної ділянки наданої для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Гімназійна, 10«а»/1 у зв’язку з тим, що на 

даній земельній ділянці знаходиться об’єкт нерухомості, який є власністю орендаря. 

2019_655_Делегувати повноваження замовника та визнати одержувачем коштів та відповідальним за їх 

використання при реалізації   проекту «Водопровідні мережі м. Бережани – 

реконструкція водозабору (реконструкція водопроводу до РЧВ). Коригування» - 

Бережанське міське комунальне підприємство  «Добробут». 

2019_656_Затвердити  програму «Реалізація проекту «Бережани: загублена стежка Ференца Ракоці» в 

рамках  культурно-мистецького конкурсу «Малі міста – великі враження»» (додається).  

2 Контроль за виконанням рішення доручити заступнику міського голови Захарківа О.М. 

Програма 

 Реалізація проекту «Бережани: загублена стежка Ференца Ракоці» в рамках  

культурно-мистецького конкурсу  

«Малі міста – великі враження». 
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Розділ 1. 

Паспорт програми 

1 Ініціатор розроблення програми Державний історико-

архітектурний заповідник у м. 

Бережани 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа 

про розроблення програми 

Розпорядження КМУ від 10 

липня 2019 р. № 535-р   Проект 

«Малі 

3 Розробник програми Державний історико-

архітектурний заповідник у м. 

Бережани 

4 Співрозробники програми відділ культури, туризму і релігій  

Бережанської міської ради 

5 Відповідальний виконавець програми Державний історико-

архітектурний заповідник у м. 

Бережани 

6 Учасники програми Державний історико-

архітектурний заповідник у м. 

Бережани, 

відділ культури, туризму і релігій  

Бережанської міської ради 

7 Термін реалізації програми До 22 вересня 2019 роки 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми ( для 

комплексних програм) 

Міський бюджет міста Бережани 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього. 

У тому числі: 

 

45,0 тис.грн. 

9.1. Коштів міського бюджету 45,0 тис.грн. 

Розділ 2. 

Мета Програми. 

1. Привернення туристів до міста, багатого на архітектурні об’єкти, і зокрема замку 

Синявських (1534-1554 рр.), та залучення інвестицій на його збереження і 

популяризацію. 

2. Облаштування експозиції «Бережани: Замок Синявських у долі Ференца Ракоці», яка 

розкриє  сторінку замку, пов’язану  трансільванським князем Ф. ІІ Ракоці, графом М. 

Берчені і створеного ними історичного документу «Бережанська відозва» із закликом 

до угорського народу до національно-визвольної  боротьби 

3. Проведення культурно-мистецької програми проекту «Вінок культур», що  сприятиме 

розширенню міжнаціональних культурно-мистецьких  зв’язків та слугуватиме 

налагодженню комунікацій між різними соціальними та культурними пластами  

громади. 

Розділ 3. 

Реалізація Програми. 

Джерелом фінансування Програми є кошти міського бюджету в обсягах, передбачених 

гарантійним листом від 14.05.2019 р. № 1131/03-11  в сумі 45,0 тис. грн. 

Затвердженням цієї Програми, Бережанська міська рада,  буде виступати гарантом та 

підтримкою фінансування Програми.  

 

Розділ 4. 

Кошторис програми. 

 Назва видатків Одиниця Кількість Вартість Загальна 
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одиниць одиниці 

(грн) 

вартість 

(грн) 

Меблі для музейної кімнати:  
  - антикварне бюро 

  - антикварне крісло  

  - чорнильниця  

  -  історичний угорський костюм та 

чоловічий манекен в повний ріст 

 

  - канделябри настінні 

  - герби родини Синявських і Ракоці 

  - стенд: генеалогічне дерево родини Ф. 

ІІ Ракоці 

  - Портрет Міклоша Берчені, постійного 

союзника Ференца ІІ Ракоці, з яким 

перебував у Бережанському замку. 

 

 - гардини (тканина для оформлення 

експозиції) 

 

за 

одиницю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метр 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

12  

 

15000,00 

7 000,00 

1 300,00 

9 000,00 

 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

 

 

1 500,00 

 

 

1500,00 

 

 

3700 ,00 

 

 

15000,00 

7 000,00 

1 300,00 

9 000,00 

 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

 

 

1 500,00 

 

 

1500,00 

 

 

3700 ,00 

 

Разом    45 000,00 

Розділ 5. 

Координація виконання Програми. 

Координацію здійснює ініціатор програми – Державний історико-архітектурний заповіднику 

м. Бережани за підтримки відділу культури, туризму і релігій  Бережанської міської ради. 

Очікувані результати виконання Програми 

Основним результатом виконання Програми має стати збільшення потоку туристів у місто 

Бережани. 

2019_657_Погодити реструктуризацію заборгованості з орендної плати за земельну ділянку площею 

0,0488 га по вул. Гімназійна, 10А /1в м. Бережани, договір оренди від 30.04.2014 року, 

згідно графіку (Додаток 1), при умові сплати поточних платежів гр. Сп'як Андрієм 

Петровичем. 

2. Доручити юридичному відділу міської ради в установленому законом порядку укласти 

з гр. Сп'як Андрієм Петровичем договір на реструктуризацію заборгованості з орендної 

плати, яка становить 5 327 грн. 46 коп. по договору оренди землі від 30.04.2014року.  

3. У випадку не погашення остаточної заборгованості до 01.12.2019 року включно, 

юридичному відділу міської ради вжити відповідні заходи згідно чинного 

законодавства, щодо стягнення заборгованості в судовому порядку. 

 ГРАФІК  

реструктуризації заборгованості гр. Сп'як А.П. з орендної плати за 

 земельну ділянку по вул. Гімназійна, 10А /1 в м. Бережани в сумі 5 327,46 грн. 

Кількість 

платежів 

Сума до сплати  Строк сплати 

1 1331,87 грн 01.09.2019 

2 1331,87 грн 01.10.2019 

3 1331,87 грн 01.11.2019 

4 1331,87 грн 01.12.2019 

Загальна 

сума  

5 327,46 грн. 

(п’ять тисяч триста двадцять сім гривень 46 коп.) 
01.08.2020 

 

https://1drv.ms/w/s!Ar1z57mhE8x2qwT_HsF2zeqxfxKu
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Рахунок: 

р/р 33211815019004 

МФО 899998 

Код одержувача6 37737751 

Казначейство України (ЕАП) 

УК Бережан. р-ні/18010900 

Орендна плата з фізичних осіб 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Орендодавець 

 

 МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

_______________Володимир МУЗИЧКА 

Орендар 

 

 

 

__________Андрій СП'ЯК 

 

2019_658_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі на (місцевості) площею 909 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти - Бережанській державні школи мистецтв, за рахунок земель житлової 

та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:010:0269 в м. 

Бережани по вул. Шевченка, 12. 

1.1. Зареєструвати право власності за Бережанською міською територіальною 

громадою в особі Бережанської міської ради на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100:04:010:0269 для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культури - Бережанської державної школи мистецтв, за рахунок земель 

житлової та громадської забудови в м. Бережани по вул. Шевченка, 12.  

1.2. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100:04:010:0269 для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти - Бережанській державні 

школи мистецтв, в м. Бережани по вул. Шевченка, 12 в постійне користування 

відділу культури,  туризму та релігій Бережанської міської ради. 

2019_659_Продовжити Договір оренди  нежитлових приміщень , що належить до комунальної власності 

територіальної громади від 18.09.2018року №212 укладений з ПП Довбуш Н.С. на той 

же термін і на тих же умовах, згідно п.п.7.1.п.7 Договору. 

1. Доручити відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, в оперативному 

управлінні якого знаходиться будівлі  закладів освіти Бережанської міської ради 

укласти додаткову угоду до договору оренди нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади від 18.09.2018року №212  згідно з пунктом 1 цього 

рішення. 

2019_660_Звернення ЖБК «Юпітер» від  22.07.2019року – задовольнити. 

1. Відшкодувати ЖБК «Юпітер» 10% суми кредиту отриманого на підставі Кредитного 

договору №117.10-10/103 від 23.04.2019 року з ПАТ «Державний ощадний банк 

України». 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради  перерахувати 

відповідні кошти кооперативу. 

2019_661_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 774 кв. м., наданої гр. Дояку Василю Михайловичу в оренду для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Л. Українки, 

14«ж» в м. Бережани в сумі 65834,0 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять 

чотири гривні) в розрахунку 85,06 грн. (вісімдесят п’ять гривень 06 коп.) за 1 кв. м., на 

підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок додається). 
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1. Передати у власність шляхом продажу гр. Дояку Василю Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. _________ земельну ділянку площею 774 кв. м. кадастровий номер 

6120410100:04:017:0411 за 20842,0 грн. (двадцять тисяч вісімсот сорок дві 

гривні) в розрахунку 65834,0 грн. (шістдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять 

чотири гривні) в розрахунку 85,06 грн. (вісімдесят п’ять гривень 06 коп.) за 1 кв. 

м., в м. Бережани, по вул. Л.Українки, 14«ж» в Бережанської міської 

територіальної громади.  

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог чинного 

законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку Дояку Василю 

Михайловичу після повної оплати її вартості. 

4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з набуттям на 

неї права власності. 

2019_662_Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 500 кв. м., наданої гр. Лех Галині Михайлівні в оренду для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Шевченка, 

55«л»/1 в м. Бережани в сумі 93495,0 грн. (дев’яносто три тисячі чотириста 

дев’яносто п’ять гривень) в розрахунку 186,99 грн. (сто вісімдесят шість гривень 99 

коп.) за 1 кв. м., на підставі висновку про експертну грошову оцінку (висновок 

додається). 

1. Передати у власність шляхом продажу гр. Лех Галині Михайлівні, жителю м. 

Бережани, вул. _________ земельну ділянку площею 500 кв. м. кадастровий номер 

6120410100:04:011:0413 за 93495,0 грн. ( Дев’яносто три тисячі чотириста 

дев’яносто п’ять гривень) в розрахунку 186,99 грн. (сто вісімдесят шість гривень 

99 коп.) за 1 кв. м. в м. Бережани, по вул. вул. Шевченка, 55«л»/1 в Бережанської 

міської територіальної громади.  

2. Договір купівлі – продажу земельної ділянки укласти згідно вимог чинного 

законодавства. 

3. Дозволити зареєструвати речове право на земельну ділянку Лех Галині 

Михайлівні після повної оплати її вартості. 

4. Припинити право оренди на вищевказану земельну ділянку, у зв’язку з набуттям на 

неї права власності. 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. заключити договори купівлі – продажу 

вищевказаних земельних ділянок від імені Бережанської міської ради. 

2019_663-664_Погодити учаснику 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 у Бережанському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 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. Першочергове надання земельних ділянок проводиться мешканцям Бережанської 

міської територіальної громади; 

3.2. Черговість надання земельних ділянок визначається часом написання заяви 

учасниками АТО на погодження виділення відповідних земельних ділянок. 

ДОДАТОК №1 
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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 Володимирович м. Бережани, вул. _________ _________ 

2 _________ Андрій Іванович м. Бережани, вул. _________ _________ 

 

2019_665_Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою 

площею 1045 кв. м., за кадастровим номером 6120410100 04 003 0087, за цільовим 

призначенням – для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі по вул. 

Тернопільська  в м. Бережани в розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, ( 328130,0 грн.) та становить 32813,0 грн (тридцять дві тисячі вісімсот 

тринадцять гривень ) . 

1. Встановити наступні умови продажу на конкурентних засадах права на оренду 

земельної ділянки. 

2.1. Встановити крок земельних торгів у розмірі 0,5% стартової річної орендної плати 

за користування земельною ділянкою, що становить 164,06 гривні. 

2.2. Встановити термін оренди земельної ділянки при укладенні договору з 

переможцем торгів – 10 років. 

2.3. Переможцю земельних торгів (аукціону) відшкодувати витрати на виготовлення 

документації із землеустрою та винагороду виконавцю земельних торгів 

(аукціону). 

2.4. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. підписати договір про проведення 

земельних торгів з  переможцем конкурсного відбору  виконання послуг з 

виконанням земельних торгів. 

2.5. Уповноважити міського голову Музичку В.Я. бути представником Організатора 

на земельних торгах, підписати протокол земельних торгів та укласти договір 

оренди земельної ділянки в день проведення земельних торгів. 

2019_666-685_Продовжити терміном до 01.09.2022 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. Буцік Ганна Іванівна м. Бережани, вул. _________ 26,5 кв. м,  

2. Лаба Олег Михайлович м. Бережани, вул. _________ 24,9 кв м. 

3. Косоноцька Наталія Богданівна м. Бережани, вул. _________ 25,8 кв. м  

4. Малий Віктор Львович м. Бережани, вул. _________ 25,2 кв. м  

5. Кухар Степан Петрович смт. Козова, вул. _________ 23,4 кв. м  

6. Яштайкіна Наталія Романівна м. Бережани, вул_________ 21.0 кв. м  

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

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

9. Вархоляк Ярослав Степанович м. Бережани, вул. _________ 13,86 кв. м  

10. Лішко Йосип Іванович м. Бережани, вул. _________ 11,3 кв. м  

11. Бай Любов Григорівна м. Бережани, вул. _________ 5,7 кв. м  

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

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

14. Ткачова Валентина Леонідівна м. Бережани, вул. _________ 5,5 кв. м  

15. Сенківська Ганна Василівна м. Бережани, вул. _________ 22,8 кв. м  

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

17. Адамович Павло Петрович м. Бережани, вул. _________ 13,20 кв. м  
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18. Вовк Олег Миронович м. Бережани, вул. _________94 20,0 кв. м  

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

20. Котлярчук Наталія Миколаївна  м. Бережани, вул. _________ 21,0кв.м  

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

ділянок. 

Право оренди оформити шляхом укладання  додаткових угод до договорів сервітутного 

користування. 

2019_686-689_Продовжити терміном до 01.09.2022 року дію особистого строкового сервітуту для 

обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Пушкіна в м. Бережани нижче вказаним громадянам:  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1.  Наконечна Надія Зіновіївна  м. Бережани,вул. _________ 16,5 кв. м. 

2  Мручок Іван Володимирович  м. Бережани, вул. _________ 16,6 кв. м. 

3.  Баран Людмила Іванівна   м. Бережани, вул. _________ 16,5 кв. м. 

4. Ходак Петро Богданович  с. _________, Рогатинського району 16,5 кв. м. 

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

ділянок. 

Право оренди оформити шляхом укладання  додаткових угод до договорів сервітутного 

користування. 

2019_690_Продовжити терміном до 01.09.2022 року дію особистого строкового сервітуту для 

обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Січових Стрільців в м. Бережани:  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1. Кулик Іван Євгенович м. Бережани,вул. _________ 30 кв. м. 

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

ділянок. 

Право оренди оформити шляхом укладання  додаткових угод до договорів сервітутного 

користування. 

2019_691_Продовжити терміном до 01.09.2022 року дію особистого строкового сервітуту для 

обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Чайківського в м. Бережани: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1. Бурдаш Андрій Євгенович м. Бережани,вул. _________ 30 кв. м. 

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

ділянок. 

Право оренди оформити шляхом укладання  додаткових угод до договорів сервітутного 

користування. 

2019_692_Продовжити терміном до 01.09.2022 року дію особистого строкового сервітуту для 

обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по 

вул. Привокзальна в м. Бережани:  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Адреса проживання Площа ТС 

(кв. м.) 

1. Іванюта Остап Іванович  с. Шибалин, вул. _________ 30 кв. м. 

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

ділянок. 

Право оренди оформити шляхом укладання  додаткових угод до договорів сервітутного 

користування. 



 - 13 - 

2019_693_Продовжити терміном до 01.08.2020 року гр. Говді Марії Марківні, жительці м. Бережани, 

вул. _________ оренду земельної ділянки площею 1080 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_694_Продовжити терміном до 01.08.2020 року гр. Щудлак 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. 

2019_695_Продовжити терміном до 01.08.2020 року гр. Кузяк Олені Михайлівні, жительці м. Бережани, 

вул. _________ оренду земельної ділянки площею 150 кв. м. для ведення городництва в 

м. Бережани  в урочищі «Біля цвинтаря». 

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_696_Надати гр. Маді Юрію Богдановичу, жителю с. Лісники, вул. _________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 22 кв. 

м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Тернопільська, 2«а» в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_697_Надати гр. Боднару Ярославу Наумовичу, жителю м. Бережани, вул. _________ та гр. 

Горніцькій Любові Наумівні, жительці м. Самбір, вул. _________ дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 2500 

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

та споруд по вул. Польова Бічна, 2 в с. Рай. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_698_Надати гр. Горніцькій Любові Наумівні, жительці м. Самбір, вул. _________ дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної 

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

площею 2060 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай.. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_699_Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1344 від 30 травня 2019 року п. 5 скасувати та 

викласти в такій редакції: 

Надати гр. Гурей Ярославу Станіславовичу, жителю м. Бережани вул. Б. _________ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою для встановлення меж 

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

ділянки площею 29 кв. м для будівництва та обслуговування авто гаражу № 97 по вул. 

О. Кобилянської, 60 в м. Бережани». 

2019_700_Надати гр. Плекан Галині Василівні, жительці с. _________дозвіл на складання технічної 

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

місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 1922 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 
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2019_701_Надати гр. Сеньків Михайлу Дем’яновичу, 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 1100 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай в урочищі «Довга». 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_702_Надати гр. Сеньків Любомирі Михайлівні, жительці 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 1200 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай в 

урочищі «Довга». 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_703_Надати гр. Хлопась Надії Іванівні та гр. Голинські Любові Іванівні Боднару, 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 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Грушевського, 3 в м. 

Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_704_Надати гр. Демянець Меланії Олександрівні, 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 486 кв. м. для ведення індивідуального садівництва по вул. Родини Старухів в 

м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_705_Надати гр. Венгрин Петру Іванович, 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 741 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Гайова, 19«а» в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_706_Надати гр. Білак Мирославі 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 299 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. С. Крушельницької, 26/2 в м. Бережани. 

1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2020 року. 

2019_707_Припинити гр. Горохівській Надії Миронівні, жительці с. Лісники, вул. _________ право 

користування земельною ділянкою площею 0,44 га наданої для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лісники в урочищі «Шнури» у зв’язку з добровільною 

відмовою (заява №Г-496 від 06.06.2019 року). 

2. Земельну ділянку на яку припинено право користування, перевести до земель не 

наданих у власність чи користування  

3. Земельному відділу міської ради внести відповідні записи в земельно-облікову 

документацію. 

2019_708_Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. Підвисоцькій Галині Євгенівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ та гр. Дуда Оксані Григорівні, жительці м. 

Бережани, вул. _________ земельної ділянки площею 12 кв. м. для обслуговування 

автогаражу в двох рівнях №5 та №6 по вул. Червона, 27«а» 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. 
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2. Надати в оренду терміном до 01.09.2024 гр. Підвисоцькій Галині Євгенівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ та гр. Дуда Оксані Григорівні, жительці м. 

Бережани, вул. _________ земельну ділянку площею 12 кв. м. для обслуговування 

автогаражу в двох рівнях №5 та №6 по вул. Червона, 27«а» в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100 04 020 0531, землі житлової та громадської забудови), із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

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

земельної ділянки. 

4. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2019_709_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Павлів Ярославі Дмитрівні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ земельної ділянки площею 973 кв. м. для 

будівництва та обслуговування придбаного житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 43«а» 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. Павлів Ярославі Дмитрівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________ земельну ділянку площею 973 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Січових Стрільців, 43«а» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 

кадастровий номер 6120410100 04 011 0421, 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_710_Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Осадко Любові 

Володимирівні, жительці с. Лісники, вул. _________ земельної ділянки площею 1000 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники із земель 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. Осадко Любові Володимирівні, жительці с. Лісники, вул. 

_________ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лісники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 6120410100 02 003 

0760, землі сільськогосподарського призначення), із земель не наданих у 

власність чи користування. 

3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2019_711_Затвердити проект із землеустрою щодо зміни функціонального призначення земельної 

ділянки площею 50 кв. м., за кадастровим номером 6120410100 04 005 0193,в м. 

Бережани по вул. Банкова, 2«а» на функціональне призначення - для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

1. Змінити функціонального призначення земельної ділянки площею 50 кв. м., за 

кадастровим номером 6120410100 04 005 0193,в м. Бережани по вул. Банкова, 

2«а» з функціонального призначення для іншого комерційного призначення на 

функціональне на функціональне призначення - призначення для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. 

2. Надати Бережанському районному суду Тернопільської області в постійне 

користування земельну ділянку площею 50 кв. м., за кадастровим номером 
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6120410100 04 005 0193, для обслуговування адміністративного приміщення 

Бережанського районного суду (код по КВЦПЗ – 03.01. – призначення для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування. 

3. Зареєструвати речове право у встановленому законодавством порядку  

2019_712_Надати виконавчому комітету Бережанської міської ради дозвіл на інвентаризацію земель 

комунальної власності в межах м. Бережани  орієнтовною площею 0,08 га з метою 

формування земельної ділянки для  влаштування спортивного майданчику по вул. 

Тернопільська  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_713_Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 781 кв. м. з 

метою продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) права оренди для 

будівництва складських приміщень (КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі ) за кадастровим номером 6120410100 04 011 0422 по вул. Шевченка в 

м. Бережани. 

1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

0,0055 – охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи (01.05) 

0,0004 – охорона зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку за Бережанською міською 

територіальною громадою у встановленому законодавством порядку. 

2019_714_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 04 007 0441 гр. Гончару 

Руслану Петровичу по вул. 8 –го Березня, 82«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Гончару Руслану Петровичу, жителю м. Хмельницький, вул. 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. 8-го Березня, 82«а» в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гончару Руслану Петровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_715_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 30 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №10 за рахунок земель житлової та громадської забудови 

за кадастровим номером 6120410100 04 017 0440 гр. Туцькій Галині Володимирівні по 

вул. Січових Стрільців, 67«а» в м. Бережани. 

1. Передати гр. Туцькій Галині Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

_________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 30 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №10 по вул. Січових Стрільців, 67«а» 

в м. Бережани. 
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2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Туцькій Галині Володимирівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_716_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 0513 гр. Степків 

Богдані Филимонівні та гр. Керницькі Мирославі Олександрівні по вул. Тиха,45 в м. 

Бережани. 

1. Передати гр. Степків Богдані Филимонівні, жительці м. Бережани, вул. _________ 

та гр. Керницькі Мирославі Олександрівні, 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. Тиха, 45 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Степків Богдані Филимонівні та гр. Керницькі Мирославі Олександрівні 

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

Земельного кодексу України. 

2019_717_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 527 кв. м. для ведення індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100 04 009 0512 гр. Степків Богдані Филимонівні по вул. Тиха в м. Бережани. 

1. Передати гр. Степків Богдані Филимонівні, жительці м. Бережани, вул. _________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 527 кв. м. для ведення 

індивідуального садівництва по вул. Тиха в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Степків Богдані Филимонівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_718_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 1862 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим 

номером 6120486000 02 003 0058 гр. Гайові Стефанії Михайлівні в с. Посухів. 

1. Передати гр. Гайові Стефанії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 1862 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Гайові Стефанії Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_719_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 2600 кв. м. для обслуговування придбаних нежитлових 

будівель, за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 011 0119 гр. Мартинищин Марії Миколаївні та гр. Мартинишину Тарасу 

Михайловичу по вул. Січових Стрільців, 45 в м. Бережани. 

1. Надати в оренду терміном до 01.09.2024 року гр. Мартинищин Марії Миколаївні, 

жительці м. Бережани, вул. _________ та гр. Мартинишину Тарасу Михайловичу 

земельну ділянку площею 2600 кв. м. для обслуговування придбаних нежитлових 

будівель, по вул. Січових Стрільців, 45 в м. Бережани. 
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2. Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2019_720_Затвердити акт постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі та 

природокористування від 22 серпня 2019 року щодо встановлення меж земельної 

ділянки для обслуговування чотирьох квартирного житлового будинку по вул. Лесі 

Українки, 16«а» в м Бережани ОСББ «Золота липа». 

2019_721_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 501 кв. м. для будівництва та обслуговування 

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

громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 04 006 0293 гр. Желізняк 

Анатолію Ярославовичу по вул. Твердохліба, 3 в м. Бережани. 

1. Передати гр. Желізняк Анатолію Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 501 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та 

споруд по вул. Твердохліба, 3 в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Желізняк Анатолію Ярославовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_722_Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) площею 515 кв. м. для ведення індивідуального садівництва за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим номером 

6120410100 02 003 0763 гр. Коваль Євгенію Сергійовичу по в с. Лісники. 

1. Передати гр. Коваль Євгенію Сергійовичу, жителю м. Тернопіль, вул. _________ 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 515 кв. м. для ведення 

індивідуального садівництва по вул. Тиха в м. Бережани. 

2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3. Гр. Коваль Євгенію Сергійовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2019_723_Встановити іменні стипендії міського голови наступним обдарованим дітям міста Бережани: 

- Когут Тетяні Михайлівні, жительці х. _________ Бережанського р-ну, вихованці 

Бережанської ДЮСШ, 5-ти разовій чемпіонці України з легкої атлетики в бігу на 

2000 м з перешкодами, срібному призеру міжнародних змагань - юнацького 

чемпіонату Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій в бігу на 2000 м з 

перешкодами в розмірі 1000 грн.; 

- Речицькій Юлії Віталіївні, жительці м. Бережани, вул. _________, вихованці 

Бережанської ДЮСШ, багаторазовій чемпіонці і призеру обласних змагань з 

настільного тенісу в розмірі 300 грн.; 

- Рапіцькому Захару Тарасовичу, жителю м. Бережани вул. _________, учню 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, призеру ІІІ-го  етапу (обласний) Всеукраїнської 

олімпіади з фізики, переможцю обласного конкурсу-звіту серед вихованців 

ЦДЮТ в розмірі 300 грн.; 

- Степанику Олександру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. _________, 

учню Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, призеру ІІІ-го  етапу (обласний) 

Всеукраїнської олімпіади з математики в розмірі 300 грн.; 

- Галещуку Олександру Руслановичу, жителю м. Бережани вул. _________, учню 

Бережанської школи-гімназії ім. Б.Лепкого, призеру ІІІ-го етапу (обласного) 

Всеукраїнської олімпіади з німецької і англійської мов, призеру ІІ-го етапу 
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(обласного) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-

членів МАН з англійської мови і біології в розмірі 300 грн. 

2. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради виплачувати іменні 

стипендії: 

- Когут Т.М. і Речицькій Ю.В. за рахунок асигнувань, передбачених по міській 

програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2021 роки, затвердженої 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 26 грудня 2018 року №1198,  

- Рапіцькому З.Т., Степанику О.В. і Галещуку О.Р. за рахунок асигнувань, 

передбачених по міській програмі «Молодь. Бережани» на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням сесії Бережанської міської ради від 24 березня 2016 року 

№165. 

3. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати відповідні кошти 

відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

2019_724_Внести зміни до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Бережани 

на 2019 – 2021 роки» в частині збільшення обсягів фінансування програми у 2019 році 

на 300 тис. грн, тим самим збільшивши загальний обсяг програми до 1800 тис. грн. 

2019_725_Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації доходів 

спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік :    

 Зменшення:  

- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту 

100,0 тис. грн. 

 Збільшення:  

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим 

100,0 тис. грн. 

2. Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної 

класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік : 

2.1. Бережанська міська рада  

 Збільшити асигнування на: 201,825 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 201,825тис. грн. 

 КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» (Громадський бюджет) 

151,825тис. грн. 

 КПКВ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства»  

50,0 тис. грн. 

 Зменшити асигнування на: 151,825 тис. грн. 

 з них на:  

  поточні видатки 151,825тис. грн. 

 КПКВ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» 

(Громадський бюджет) 

151,825тис. грн. 

2.2. Фінансове управління Бережанської міської ради   

 Зменшити асигнування на: 50,0 тис. грн. 

 з них на:  
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  поточні видатки 50,0 тис. грн. 

 КПКВ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» 

(згідно додаткової угоди) 

50,0 тис. грн. 

3. Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів 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. 

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

за рахунок коштів міського бюджету у 2019 році (додаток № 7 до рішення міської ради 

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

2. 

2019_726_Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на виготовлення детального 

плану території, земельної ділянки, площею 0,36 га щодо будівництва приватних 

житлових будинків садибного типу по вул. Гімназійна в м. Бережани, Тернопільської 

області. 

2019_727_Визначити Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради  замовником та 

отримувачем коштів для реалізації проекту - переможця міської цільової програми 

«Громадський бюджет Бережанської міської ради на 2019р.» - реконструкція дитячо-

спортивного майданчика на вул. Тернопільська в м. Бережани  кошторисною вартістю 

186 115,00грн. 

2019_728_Визнати позовні вимоги ПАП «Велес» до міської ради в рамках розгляду судової справи 

№921/364/19 в Господарському суді Тернопільської області. 

1. Визнати продовженими до 01.08.2022 року на тих же умовах договори оренди 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами 

населених пунктів на території Бережанської міської територіальної громади за 

кадастровими номерами 6120410100:01:001:0658, площею 24,0298 га, 

6120410100:01:001:0659, площею 23 га, 6120410100:01:001:0660 площею 47,4395 га, 

6120410100:01:001:0661, площею 43,8447 га, які передані з державної власності у 

комунальну власність на підставі наказу Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області від 18.06.2019 року № 19-1969/14-19-СГ укладені 03.11.2011 

року під реєстраційними номерами 223, 224, 225, 226. 

2. Надати дозвіл міському голові на підписання додаткових угод до договорів оренди від 

03.11.2011 року під реєстраційними номерами 223, 224, 225, 226. 

 


