
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 15 травня 2015 року         № 1147 

 

Про затвердження проектів із 

землеустрою і 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. 

____________________ земельної ділянки площею 42 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №____ по вул. Цегельна, ____ в 

м. Бережани 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. 

Миру, ____ у власність земельну ділянку площею 42 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу №5 по вул. Цегельна, 

____ в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва і 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер __________________ 
землі житлової та громадської забудови), із земель не наданих у 

власність чи користування. 

1.3.  Гр. ____________________________ зареєструвати речове право на 

вищевказану земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 



2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

____________________ земельної ділянки площею 32 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Депутатська в м. 

Бережани 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. ________________________, жительці м. Бережани, вул. 

Сагайдачного, ____ у власність земельну ділянку площею 32 кв. м. 

для будівництва та обслуговування авто гаражу по вул. Депутаська в 

м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва і 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

________________________ землі житлової та громадської 

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

2.3.  Гр. ________________________ зареєструвати речове право на 

вищевказану земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 45 кв. м. для 

обслуговування придбаного торгового кіоску за рахунок земель житлової 

та громадської забудови за кадастровим номером ____________________ 
гр. ____________________ в м. Бережани по вул. Січових Стрільців, ____.  

3.1. Надати гр. ____________________________ жителю м. Бережани, пл. 

Ринок, ____в оренду терміном до 01.04.2018 року земельну ділянку 

площею 45 кв. м. для обслуговування торгового кіоску в м. Бережани 

по вул. Січових Стрільців, ____. 
3.2. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

3.3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4. Продовжити терміном до 01.04.2018 року гр. ____________________, 

жителю м. Бережани, вул. Рильського, ____ оренду земельної ділянки 

площею 18 кв. м. для обслуговування торгового кіоску по вул. С.Бандери в 

м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

5. Продовжити терміном до 01.04.2020 року ТзОВ «Бережанська 

агропромтехніка» оренду земельних ділянок по вул. Шевченка, 55 в м. 

Бережани, а саме: 

- Площею 3660 кв. м. для обслуговування будівель та споруд; 

- Площею 296 кв. м. для обслуговування будівель та споруд; 

- Площею 2517 кв. м. для обслуговування будівель та споруд; 



- Площею 3542 кв. м. для обслуговування будівель та споруд; 

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

оцінки земельної ділянки. 

6. Затвердити гр. ________________________, жителю м. Бережани, вул. 

Л.Українки, ____ проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по зміні її цільового призначення наданої у власність для ведення 

селянського господарства площею 525 кв. м, (кадастровий номер 

____________________) з метою зміни її цільового призначення для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в с. Лісники, вул. Малишка, ____. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________________ земельної ділянки площею 48 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №____ по вул. Шевченка, ____ 
в м. Бережани із земель не наданих у власність чи користування. 

7.1.  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. 

7.2. Надати гр. ________________________, жительці м. Бережани, вул. 

Хатки, ____у власність земельну ділянку площею 48 кв. м. для 

будівництва та обслуговування авто гаражу №____ по вул. Шевченка, 

____, в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва і 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер __________________ 
землі житлової та громадської забудови), із земель не наданих у 

власність чи користування. 

7.3.  Гр. ________________ зареєструвати речове право на вищевказану 

земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

____________________ , жителю м. Бережани, вул. Козацька, ____ 

земельної ділянки площею 377 кв. м для індивідуального садівництва в м. 

Бережани по вул. Козацька із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

8.1. 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. 

8.2.  Передати гр. ____________________, жителю м. Бережани, вул. 

Козацька, ____ земельну ділянку площею 377 кв. м для 

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

КВЦВЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер ____________________, землі сільськогосподарського 

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



8.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку 

9. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 
 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


