
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІIІ скликання  

                                              IV сесія  

                                           (I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 28 січня 2021 року       № проєкт 104 

 

Про затвердження проєктів із землеустрою та 

передачу у власність 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  

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Ковальчук 

Тетяні Богданівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 910 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. ________  в 

________ 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. Ковальчук Тетяні Богданівні, жительці 

________, вул. ________ земельну ділянку площею  910 кв. м. для 

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

КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:001:____, 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. Коржаку 

Степану Максимовичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 



площею 819 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська  

в ________ 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. Коржаку Степану Максимовичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 819 кв. м. для 

індивідуального садівництва  по вул. ________ в ________ (код по 

КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, 

         кадастровий номер 6120410100:04:002:____, 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. Грабар 

Наталії Василівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 1000 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. ________ в 

________ 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.  Грабар Наталії Василівні, жительці м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1000 кв. м. для 

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

КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:013:____, 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. Кадиляк 

Лесі Петрівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. ________ в ________ із 

земель  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 власність гр. Кадиляк Лесі Петрівні, жительці ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва  по вул. ________ в ________ (код по КВЦПЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:004:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель  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 у власність гр. 

Желінському Ігорю Миколайовичу, жителю ________, вул. ________ 
земельної ділянки площею 5000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в ________ із земель  не наданих у власність чи користування. 

5.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

5.2. Надати у власність гр. Желінському Ігорю Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 5000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в ________ (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481800:03:002:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

5.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Ликтей 

Надії Миколаївні, жительці  ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 1200 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в 

________ 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. Ликтей Надії Миколаївні, жительці  ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1200 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в ________ (код по КВЦПЗ – 

01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120410100:01:004:____, 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. Галюку 

Тарасу Григоровичу, жителю  ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 2000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в 

________ 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. Галюку Тарасу Григоровичу, жителю  ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 2000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в ________ (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. 

7.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

8. Продовжити терміном до 01.01.2026 року Публічному Акціонерному 

Товариству «Укртелеком» оренду земельної ділянки площею 1001 кв. м 

наданої для розміщення та обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. 

С. Бандери, 1 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

8.2 Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати  у встановленому законодавством порядку. 

9. Продовжити терміном до 01.01.2026 року Публічному Акціонерному 

Товариству «Укртелеком» оренду земельної ділянки площею 46 кв. м 

наданої для розміщення та обслуговування будівель зв’язку ЦЕЗ №1 по вул. 

С.Бандери,1 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

9.2 Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати  у встановленому законодавством порядку. 

10. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Лук’яновій М.М. 

 

 

 

Міський голова                                                    Ростислав Бортник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради 

 

Голова постійної комісії 

 

Автор проєкту 

 

Юридичний відділ 

 

 

 

 

 

 

 

 


