
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІV засідання) 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 червня 2015 року         №1177 

 

Про затвердження проектів із землеустрою 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, Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 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 в оренду гр. Гринику 

Петру Івановичу земельної ділянки площею 700 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку з магазином по вул. Депутатська, 3«б» 

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. Гринику Петру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 
________ в оренду терміном до 01.06.2020 року земельну ділянку 

площею 700 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку з магазином в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.15. – для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, 

кадастровий номер 6120410100 04 020 0511 землі житлової та 

громадської забудови), із земель не наданих у власність чи 

користування. 

1.3 Орендну плату встановити в розмірі 3% нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 



1.4.  Гр. Гринику Петру Івановичу зареєструвати речове право на 

вищевказану земельну ділянку у встановленому законодавством 

порядку. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Лагошняк 

Вікторії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1134 кв. м для ведення садівництва в м. Бережани по вул. 

Загороди із земель міста не наданих у власність чи користування. 

2.1.  Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

- сервітут для проїзду транспортних засобів до суміжних земельних 

ділянок; 

- при наявності комунікацій забезпечити доступ усіх відповідних служб 

для проведення необхідних робіт. 

2.2. Передати гр. Лагошняк Вікторії Володимирівні, жительці м.Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 1134 кв. м для ведення 

садівництва в м. Бережани по вул. Загороди (код по КВЦВЗ – 01.05. – 

для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 

018 0205, землі сільськогосподарського призначення ) із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

2.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Яремі 

Ярославу Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної 

ділянки площею 406 кв. м для ведення садівництва в м. Бережани по вул. 

Лепких із земель міста не наданих у власність чи користування. 

3.1. 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. 

3.2. Передати гр. Яремі Ярославу Володимировичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ земельну ділянку площею 406 кв. м для ведення 

садівництва в м. Бережани по вул. Лепких (код по КВЦВЗ – 01.05. – 

для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 

009 0445, землі сільськогосподарського призначення ) із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

3.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Яремі 

Оксані Євгенівні, жительці м. Бережани, вул. ________ земельної ділянки 

площею 374 кв. м для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Гоголя із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

4.1.  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. 

4.2.  Передати гр. Яремі Оксані Євгенівні, жительці м. Бережани, вул. 
________ земельну ділянку площею 374 кв. м для ведення садівництва 

в м. Бережани по вул. Гоголя (код по КВЦВЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 020 

0422, землі сільськогосподарського призначення ) із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

4.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку 

5. Затвердити гр. Павліву Євгену Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні 

її цільового призначення наданої у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку площею 1000 кв. м, ( кадастровий 

номер 6120410100 04 001 0083 ) з метою зміни її цільового призначення 

для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Бережани, вул. Замость, 6«г».  

6. Продовжити терміном до 01.06.2020 року гр. Гурей Ганні Теодорівні 

жительці м. Бережани, вул. ________ оренду земельної ділянки площею 

600кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Західна, 9 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

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

Євгену Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1200 кв. м для ведення садівництва в м. Бережани по вул. 

Замость із земель міста 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.  Передати гр. Павліву Євгену Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 
________ земельну ділянку площею 1200 кв. м для ведення 

садівництва в м. Бережани по вул. Замость (код по КВЦВЗ – 01.05. – 

для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 

001 0212, землі сільськогосподарського призначення ) із земель міста 

не наданих у власність чи користування. 

7.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку 

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 



Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


