
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХІІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 24 грудня 2013 року         № 817 

 

Про затвердження проектів із 

землеустрою та технічних 

документацій та передачу у власність 

і в 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, розглянувши пропозиції постійної 

комісії із земельних питань, подані документи, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жительці м. Бережани, вул. Рогатинська, ____ 

земельної ділянки площею 2490 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в с. Лісники, вул. 

Рогатинська, ____ із земель не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

1.2.  Надати гр. ________________, жительці м. Бережани, вул. 

Рогатинська, ____ у власність земельну ділянку площею 2490 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в с. Лісники по вул. Рогатинська 

____  (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий 

номер ____________ землі житлової та громадської забудови), із 

земель не наданих у власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Тернопільська, ____ 

земельної ділянки площею 560 кв. м. для ведення садівництва в м. 

Бережани по вул. Тернопільська із земель не наданих у власність чи 

користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

-зміна цільового використання земельної ділянки 

-при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб для 

проведення необхідних робіт. 

2.2. Надати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул.. 

Тернопільська, ____ у власність земельну ділянку площею 560 кв. м. 

для ведення садівництва по вул.. Тернопільська в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 01.05. – для садівництва, кадастровий номер ____________, 

землі сільськогосподарського призначення) із земель не наданих у 

власність чи користування. 

2.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Продовжити терміном до 31.12.2014 року термін оренди земельної ділянки 

площею 290 кв. м. для будівництва та обслуговування навчальних 

кабінетів та офісу ТОВ «МегаКом» по вул. Руська, 8 в м. Бережани. 

3.1. Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 78 кв. м. для 

обслуговування придбаного нежитлового приміщення магазину, за 

кадастровим номером ____________ гр. ________________ в м. Бережани 

по вул.. Міцкевича, ____.  

4.1. Припинити гр. ________________ договір оренди земельної ділянки 

площею 78 кв. м по вул. Міцкевича, ____ у зв’язку з відчуженням 

будівлі. 

4.2. Надати гр. ________________, жителю м. Бережани,вул. Міцкевича, 

____ в оренду терміном до 01.12. 2018 року земельну ділянку площею 

78 кв. м. для обслуговування магазину з офісом по вул. Міцкевича, 

____ в м. Бережани, 

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

оцінки земельної ділянки. 

4.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Затвердити гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. Міцкевича, 

____,с технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних 

ділянок загальною площею 127 кв. м. наданих для обслуговування 

магазину, за кадастровим номером ____________  по вул.. Міцкевича, 

____, в м. Бережани. 



5.1.  Надати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. Міцкевича, 

____, в оренду терміном до 01.12. 2018 року земельну ділянку площею 

127 кв. м. для обслуговування магазину по вул.. Міцкевича, ____ в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

5.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 13 кв. м. для 

обслуговування придбаного нежитлового приміщення магазину, за 

кадастровим номером ____________ гр. ________________ та гр. 

________________ в м. Бережани по вул.. Міцкевича, ____.  

6.1. Припинити гр. Лабі Олегу Михайловичу договір оренди земельної 

ділянки площею 13 кв. м по вул.. Міцкевича, ____ у зв’язку з 

відчуженням будівлі. 

6.2. Надати гр. ________________ та гр. ________________, жителям м. 

Бережани, вул. Корольова, ____ в оренду терміном до 01.12. 2018 року 

земельну ділянку площею 13 кв. м. для обслуговування магазину по 

вул.. Міцкевича, ____ в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

6.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Продовжити терміном до 01.12.2018 року гр. ________________, жительці 

м. Бережани, вул. Ватутіна, ____ оренду земельної ділянки площею 55 кв. 

м. наданої для обслуговування торгового кіоску по вул. Лепких, ____ в м. 

Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

8. Затвердити гр. ________________, жительці с. Лісники, вул. Шепети, ____, 

проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 

загальною площею 3900 кв. м., які посвідчено Державними актами на 

право власності на земельні ділянки:  

- по вул.. Шепети, ____ в с. Лісники, площею 0,22 га.  ____ №________ 

зареєстрованого за № ____________ від 05.08.2011 року; 

- по вул.. Шепети, ____ в с. Лісники, площею 0,17 га.  ____ №________ 

зареєстрованого за № ____________ від 09.06.2010 року; 

на цільове призначення – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 



Міський голова       МУЗИЧКА В.Я 


