
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

(XII сесія)  

(I засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

                                    м .  Б е р е ж а н и   

 

16   серпня 2021 року                          ПРОЕКТ №373 

 

Про затвердження проектів із землеустрою та 

передачу у власність  та оренду земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 92, 92, 98, 99, 100, 120, 123, 124, 125, 151 Земельного кодексу 

України, статтями 4, 5, 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 288 

Податкового кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  розглянувши пропозиції 

постійної комісій міської ради з питань регулювання   земельних відносин 

(протокол №21,23,24), сесія  Бережанської  міської  ради 

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Паньків 

Марії Григорівні, жительці ________, вул. ________  земельної ділянки площею 

3087  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства  на території 

Біщівського старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати у власність гр. Паньків Марії Григорівні, жительці ________,                

вул. ________ земельну ділянку площею 3087 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства на території Біщівського старостинського округу (код 

по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120480600:03:002:____, землі сільськогосподарського 

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

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                  

гр. Татарину Володимиру Володимировичу, жителю ________ земельної ділянки 

площею 800 кв. м. для індивідуального садівництва на території Бережанської 

міської ради( урочище «Жорнисько) із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 



2.2. Надати у власність гр.  Татарину Володимиру Володимировичу, жителю 

________ земельну ділянку площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва  

на території Бережанської міської ради (код по КВЦПЗ – 01.05. – для  

індивідуального садівництва , кадастровий номер 6120410100:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

3.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                   

гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу, жителю ________,                                        

вул. ________ земельної ділянки площею 415 кв. м., для індивідуального 

садівництва по вул. Комарова в м. Бережани із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

3.2. Надати у власність гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу, жителю  

________, вул. Валова,34/2  земельну ділянку площею 415 кв. м., для 

індивідуального садівництва  по вул. Комарова в м. Бережани  (код по КВЦПЗ – 

01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:010:0017, землі сільськогосподарського призначення), із земель  

не наданих у власність чи користування. 

3.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

4.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                    

гр. Хількевич Роману Васильовичу, гр. Хількевич Мирославі Богданівні,                         

гр. Хількевич Богдану Романовичу, гр. Лазар Лесі Романівні,  жителям                             

________, вул. ________ земельної ділянки площею 130 кв. м., для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд  по 

вул. Вірменська,9 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

4.1.Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

4.2.Надати у спільну сумісну  власність гр. Хількевич Роману Васильовичу, 

гр. Хількевич Мирославі Богданівні, гр. Хількевич Богдану Романовичу,                       

гр. Лазар Лесі Романівні,  жителям  ________, вул. ________ земельну ділянку 

площею 130 кв. м., для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд  по вул. Вірменська,9 (код по КВЦПЗ – 02.01. 

– для будівництва  і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, кадастровий номер 6120410100:04:005:____, землі житлової та 

громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи користування. 

4.3.Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі 

зміною  цільового призначення якої змінюється та перебуває  у власності                        

гр. Потичко Володимира Олексійовича, жителя  ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 10000 кв. м., кадастровий номер 6120489400: 

02:003:____  в с. Шибалин. 



5.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки за кадастровим 

номером 6120489400:02:003:____, з цільового призначення для ведення 

особистого селянського господарства   ( 01.03.) на цільове призначення  - для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд  ( 02.01)  в                 

с. Шибалин. 

6.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                

гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства  

на території Куропатницького старостинського округу  із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

6.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

6.2. Надати у власність гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу, жителю                            

________, вул. ________ земельну ділянку площею 10000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства на території Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

6.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Легеті 

Володимиру Романовичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства на 

території Куропатницького старостинського округу  із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

7.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

7.2. Надати у власність гр. Легеті Володимиру Романовичу, жителю                         

________, вул. Вигнанка,51  земельну ділянку площею 10000 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства на території Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:0258, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

7.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                   

гр. Яцишину Володимиру Михайловичу, жителю ________,                                             

вул. ________ земельної ділянки площею 15227  кв. м., для  ведення особистого 

селянського господарства на території Куропатницького старостинського округу 

із земель  не наданих у власність чи користування. 

8.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

8 .2. Надати у власність гр.  Яцишину Володимиру Михайловичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 15227 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства на території Куропатницького 



старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:01:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

8.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

9.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Терновому Ігорю Мироновичу, жителю ________, вул. ________  земельної 

ділянки площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства  

на території Куропатницького  старостинського округу  із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

9.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

9.2. Надати у власність гр. Терновому Ігорю Мироновичу, жителю                         

________, вул. ________  земельну ділянку площею 10000 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства на території  Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

9.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

10.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Шевчуку Віктору Петровичу, жителю с. Куропатники, вул. Шоломків,8  

земельної ділянки площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського 

господарства на території  Куропатницького старостинського округу із земель  

не наданих у власність чи користування. 

10.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

10.2. Надати у власність гр. гр. Шевчуку Віктору Петровичу, жителю                      

________, вул. ________ земельну ділянку площею 10000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства на території  Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

10.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

11.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                

гр. Шевчуку Михайлу Орестовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства 

на території  Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

11.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 



11.2. Надати у власність гр. Шевчуку Михайлу Орестовичу, жителю                         

________, вул. ________ земельну ділянку площею 10000 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства на території  Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

11.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

12.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Медвідь Євгену Івановичу, жителю ________ земельної ділянки площею 

10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства на території  

Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

12.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

12.2. Надати у власність гр. Медвідь Євгену Івановичу, жителю                                          

________ земельну ділянку площею 10000 кв. м., для  ведення особистого 

селянського господарства на території  Куропатницького старостинського 

округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення  особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

12.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

13.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Корнаку Ігорю Володимировичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 15970  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства 

на території  Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

13.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

13.2. Надати у власність гр. Корнаку Ігорю Володимировичу, жителю                              

________, вул. ________ земельну ділянку площею 15970 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства  на території Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:04:003:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

13.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

14.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кміть 

Олегу Олеговичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

3000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства на території  



Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

14.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

14.2. Надати у власність гр. Кміть Олегу Олеговичу, жителю                                           

________, вул. ________ земельну ділянку площею 3000 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства   на території  Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:002:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

14.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

15.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                             

гр. Войтович Наталії Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 10000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства 

на території Посухівського старостинського округу ( Посухівська сільська рада) 

із земель  не наданих у власність чи користування. 

15.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

15.2. Надати у власність гр. Войтович Наталії Михайлівні, жительці                            

________, вул. ________ земельну ділянку площею  10000 кв. м., для  ведення 

особистого селянського господарства  на  території Посухівського 

старостинського округу ( Посухівська сільська рада) (код по КВЦПЗ – 01.03. – 

для  ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120486000:02:002:____, землі сільськогосподарського призначення), із земель  

не наданих у власність чи користування. 

15.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

16.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                  

гр. Кузьмічу Василю Васильовичу, жителю ________, вул. ________  земельної 

ділянки площею 3000  кв. м., для  ведення особистого селянського господарства 

в урочище «Підкісівка» на території  Шибалинського  старостинського округу із 

земель  не наданих у власність чи користування. 

16.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

16.2. Надати у власність гр. Кузьмічу Василю Васильовичу, жителю                             

________, вул. ________ земельну ділянку площею 3000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства в урочище «Підкісівка» на території  

Шибалинського  старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120489400:02:001:____, землі сільськогосподарського призначення), із земель  

не наданих у власність чи користування. 



16.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

17.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення  в оренду ПП « 

Агроспецгосп+»  с. Плотича, вул. Грушевського,32  в оренду  земельної ділянки 

площею 1582  кв. м., для обслуговування будівлі столярного цеху  по вул. Івана 

Франка, 6 «ж»  с. Жовнівка із земель  не наданих у власність чи користування. 

17.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

17.2. Надати в оренду терміном до 01.08.2026 року у ПП « Агроспецгосп+»  

с. Плотича, вул. Грушевського,32  земельну ділянку площею 1582 кв. м. для 

обслуговування будівлі столярного цеху  по вул. Івана Франка, 6 «ж»                                

с. Жовнівка (код по КВЦПЗ – 11.02. – для  розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємницької, машинобудівної та 

іншої промисловості, кадастровий номер 6120481600:1:001:0876, землі 

промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

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

17.3 Орендну плату встановити в розмірі 8% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

17.4. Зареєструвати речове право  на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

18.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                              

гр. Марисюку Петру Івановичу, жителю ________,   ________ земельної ділянки 

площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва на території Бережанської 

міської ради( урочище «Жорнисько) із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

18.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

18.2. Надати у власність гр. Марисюку Петру Івановичу, жителю                                          

________,   ________ земельну ділянку площею 800 кв. м., для індивідуального 

садівництва  на території Бережанської міської ради (код по КВЦПЗ – 01.05. – 

для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:02:001:0278, 

землі сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

18.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

19.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Шайда 

Уляні Василівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

2200  кв. м. для  ведення особистого селянського господарства  на території 

Жуківського старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

19.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

19.2. Надати у власність гр.  Шайда Уляні Василівні, жительці ________,                

вул. ________ земельну ділянку площею 2200 кв. м. для  ведення особистого 



селянського господарства  на території Жуківського старостинського округу 

(код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481800:01:002:____, землі сільськогосподарського 

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

19.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

20.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Оберській Любові Федорівні,  жительці ________ земельної ділянки площею 

3000  кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в с на території  

Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

20.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

20.2. Надати у власність гр. Оберській Любові Федорівні ,  жительці 

________  земельну ділянку площею 3000 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства  на території Куропатницького старостинського 

округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

20.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

21.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                              

гр. Білоскурському Василю Михайловичу,  жителю ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 3000  кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в с на території  Куропатницького старостинського округу із земель  

не наданих у власність чи користування. 

21.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

21.2. Надати у власність гр. Білоскурському Василю Михайловичу,  жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 3000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства  на території Куропатницького 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:002:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

21.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

22.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Хижа 

Галині Богданівні,  жительці ________ земельної ділянки площею 3259  кв. м. 

для  ведення особистого селянського господарства  на території  

Куропатницького старостинського округу із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

22.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 



- зміна цільового використання земельної ділянки. 

22.2. Надати у власність гр. Хижа Галині Богданівні,  жительці                                            

________ земельну ділянку площею 3259 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства  на території Куропатницького старостинського 

округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

22.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

23.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Сімутенко Марії Іванівні, жительці  ________,   вул. ________ земельної 

ділянки площею 556 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Верхня в м. 

Бережани із земель  не наданих у власність чи користування. 

23.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

23.2. Надати у власність гр. Сімутенко Марії Іванівні, жительці  ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 556 кв. м. для індивідуального 

садівництва  на території Бережанської міської ради (код по КВЦПЗ – 01.05. – 

для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:04:014:____, 

землі сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

23.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

24.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення  в оренду  гр. Загнійній 

Марії Михайлівні  та гр. Загнійному Мирону Богдановичу земельної ділянки 

площею 328  кв. м. для ведення особистого селянського господарства  

(обслуговування  нежитлового приміщення зерноскладу   по вул. Центральна, 2 

«а»  в с. Жуків) із земель  не наданих у власність чи користування. 

24.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

24.2. Надати в оренду терміном до 01.08.2031 року Загнійній Марії 

Михайлівні, жительці ________ та гр. Загнійному Мирону Богдановичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 328 кв. м. для обслуговування  

нежитлового приміщення зерноскладу   по вул. Центральна, 2 «а»  в с. Жуків) 

(код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481800:03:001:____, землі сільськогосподарського 

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

24.3 Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

24.3. Зареєструвати речове право  на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

25.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення  в оренду гр. Миськів 

Анастасії Федорівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 



площею 259  кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в с. Жуків 

із земель  не наданих у власність чи користування. 

25.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

25.2. Надати  в оренду  терміном до 01.08.2026 року гр. Миськів Анастасії 

Федорівні, жительці ________, вул. ________ земельну ділянку площею 259 кв. 

м. для  ведення особистого селянського господарства на території Жуківського  

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120481800:03:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

25.3 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки 

25.4. Зареєструвати  речове право  на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

26.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Михальському Юрію Теодозійовичу, жителю  ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 2800  кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в урочищі « Над ставом» на території Куропатницького 

старостинського округу   із земель  не наданих у власність чи користування. 

26.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

26.2. Надати у власність гр. Михальському Юрію Теодозійовичу, жителю                    

________, вул. ________ земельну ділянку площею 2800 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства на території  Куропатницького   

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:03:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

26.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

27.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Яремко 

Марії Іванівні, жительці  ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

2800  кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в урочищі « Над 

ставом» на території  Куропатницького   старостинського округу  із земель  не 

наданих у власність чи користування. 

27.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

27.2. Надати у власність гр. Михальському Юрію Теодозійовичу, ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 2800кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства на території  Куропатницького   старостинського 

округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:03:001:____, землі 



сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність чи 

користування. 

27.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

28.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Яремко 

Марії Іванівні, жительці  ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

9975  кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в урочищі «За 

Стефінівом» на території Куропатницького старостинського округу із земель  не 

наданих у власність чи користування. 

28.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

28.2. Надати у власність гр. Яремко Марії Іванівні, жительці  ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 9975кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства урочищі « За Стефінівом» с. Баранівка  на території  

Куропатницького старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120482500:02:003:____, землі сільськогосподарського призначення), із земель  

не наданих у власність чи користування. 

28.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

29. Продовжити ТзОВ « ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»  терміном до 01.08.2026 року 

оренду  земельної ділянки площею 1200 кв.. м.  наданої для  будівництва та 

обслуговування міні АЗС  по вул. Тернопільська,9 в м. Бережани, кадастровий 

номер 6120410100:04:005:0198 . 

30.1 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

30.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди. 

31. Продовжити ТзОВ « ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»  терміном до 01.08.2026 року 

оренду  земельної ділянки площею 1200 кв м  наданої для  будівництва та 

обслуговування міні АЗС  по вул. Тернопільська,9 «а» в м. Бережани, 

кадастровий номер 6120410100:04:005:0398 . 

31.1 Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

31.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди. 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


