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

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (VІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 31 серпня 2015 року                    № 1224 

 

Про затвердження проектів із 

землеустрою щодо надання в оренду 

та у власність земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 12,92,98,99.100,120,123,124,125,151 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. Янушу 

Степану Володимировичу земельної ділянки площею 85 кв. м. для 

обслуговування магазину з офісними приміщеннями  по пл. Ринок 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. Янушу Степану Володимировичу, жителю  м. Бережани, 

вул. _______ в оренду терміном до 01.08.2020 року земельну ділянку 

площею 85 кв. м. для обслуговування магазину з офісними 

приміщеннями  по пл. Ринок  в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 03.07. – 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий 

номер 6120410100 04 005 0523, землі житлової та громадської 

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

1.3 Орендну плату встановити в розмірі 12% нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 



1.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

Ірині Петрівні, жительці м. Бережани, вул. _______ земельної ділянки 

площею 200 кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по вул. 

Гімназійна із земель міста 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. Кушлик Ірині Петрівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ земельну ділянку площею 200 кв. м. для ведення садівництва 

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 010  

0236, 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. Герасимів 

Ользі Григорівні, жительці м. Бережани, вул. _______ земельної ділянки 

площею 641 кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по вул. 

Тернопільська 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. Надати гр. Герасимів Ользі Григорівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ земельну ділянку площею 641 кв. м. для ведення садівництва 

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100  04 001 

0213, 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. Семеновій 

Надії Павлівні, жительці м. Бережани, вул. _______ земельної ділянки 

площею  749 кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Тепла 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. Надати гр. Семеновій Надії Павлівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______  земельну ділянку площею 749 кв. м. для ведення садівництва 

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

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100 04 011 

0349, 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. Надати гр. Сиротюку Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______ в оренду, терміном до 01.08.2030 року,  земельну ділянку 

площею 160 кв. м. для будівництва та обслуговування офісних 

приміщень  в м. Бережани по вул. Крута, 2 «б», кадастровий номер 

6120410100 04 005 0137 

5.1 Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

5.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Продовжити терміном до 01.08.2020 року гр. Мазуркевичу Григорію 

Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. _______ оренду земельної ділянки 

площею 13 кв. м. для долучення до існуючого магазину по вул. 

Міцкевича,3/5 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 
 


