
 
Б е ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 березня 2016 року          №172 

 

Про затвердження проектів 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 приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування, подані документи, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Вірменська,___ земельної 

ділянки площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Устима 

Голоднюка, __ із земель міста 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. Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. 

Вірменська, ___ земельну ділянку площею 800 кв. м для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Устима Голоднюка, __ (код по КВЦВЗ – 

02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста 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. Шептицького, ___ земельної 

ділянки площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Устима 

Голоднюка, ___ 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. Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. 

Шептицького, ___ земельну ділянку площею 800 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Устима Голоднюка, ___ (код 

по КВЦВЗ – 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) 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. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Замкова, ___ земельної 

ділянки площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Устима 

Голоднюка, ___ 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. ________________, жителю м. Бережани, вул. Замкова, 

___земельну ділянку площею 800 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Устима Голоднюка, ___ (код по КВЦВЗ 

– 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) 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. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Л.Українки, _____ земельної 



ділянки площею 800 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. 

Олександра Філя, ___ 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. ________________, жителю м. Бережани, вул. 

Л.Українки, _____ земельну ділянку площею 800 кв. м для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Олександра Філя, ___ (код 

по КВЦВЗ – 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

4.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Стефаника, ____ земельної 

ділянки площею 990 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. 

Олександра Філя, ___ із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

5.1.  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. 

5.2. Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. 

Стефаника, ____ земельну ділянку площею 990 кв. м для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Олександра Філя, ___ (код по КВЦВЗ – 

02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

5.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, ____ 

земельної ділянки площею 799 кв. м для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по 



вул. Олександра Філя, ___ із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

6.1.  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. 

6.2. Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. Січових 

Стрільців, ____ земельну ділянку площею 799 кв. м для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Олександра Філя, __ (код по КВЦВЗ – 

02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

6.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Шевченка,___ земельної 

ділянки площею 1000 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. 

Крушельницької 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. ________________, жителю м. Бережани, вул. Шевченка, 

___ земельну ділянку площею 1000 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Крушельницької (код по КВЦВЗ – 02.01. 

– для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

7.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. 

________________, жительці м. Бережани, вул. Руська, ___ земельної 

ділянки площею 664 кв. м для обслуговування нежитлового приміщення 

бару «________________» по вул. Тернопільська, ___ в м. Бережани 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.  Надати гр. ________________, жительці м. Бережани, вул. Руська, 

___ земельну ділянку площею 664 кв. м для обслуговування 

нежитлового приміщення, бару «________________» по вул. Руська, 

____ в м. Бережани (код по КВЦВЗ – 03.07. – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

не наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

8.4.  Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду гр. 

________________, жительці м. Львів, вул. Наукова, ______ земельної 

ділянки площею 5887 кв. м для обслуговування нежитлових будівель по 

вул. Набережна, _____ в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

9.1.  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. 

9.2.  Надати гр. ________________, жительці м. Львів, вул. Наукова, 

_____ земельну ділянку площею 5887 кв. м для обслуговування 

нежитлових будівель по вул. Набережна, ____ в м. Бережани (код по 

КВЦВЗ – 11.02. – для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної , 

машинобудівної та іншої промисловості кадастровий номер 

________________, землі промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення) із земель не наданих у 

власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

9.4.  Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

10. Продовжити терміном до 01.03.2021 року МПП «Гольцер» оренду 

земельної ділянки площею 4000 кв. м. наданої для обслуговування 

столярного цеху та виробничих будівель і споруд по вул. Шевченка, _____ 

м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 



11. Припинити гр. ________________, жительці с. Потутори, Бережанського 

району оренду земельної ділянки площею 16 кв. м. наданої для 

обслуговування торгового кіоску по вул. Тернопільська, ____ в м. 

Бережани у зв’язку з відчуженням кіоску та добровільною відмовою. 

11.1.  Зобов’язати гр. ________________зняти з державно реєстру договір 

оренди на вищевказану земельну ділянку. 

12. Надати терміном до 01.03.2019 року гр. ________________, жительці м. 

Бережани, вул. Січових Стрільців, ____ оренду земельної ділянки площею 

16 кв. м. для обслуговування придбаного торгового кіоску по вул. 

Тернопільська, ____ в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки.  

13. Продовжити терміном до 01.03.2017 року гр. ________________, жителю 

м. Бережани, вул. Зарайський потік, ____ оренду земельної ділянки 

площею 55 кв. м. для обслуговування торгового павільйону по вул. 

Міцкевича в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

________________, жителю м. Бережани, вул. Червона, ____ земельної 

ділянки площею 799 кв. м для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. 

Олександра Філя, ____ із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

14.1.  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. 

14.2.  Передати гр. ________________, жителю м. Бережани, вул. Червона, 

____ земельну ділянку площею 799 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд в м. Бережани по вул. Олександра Філя,___ (код по КВЦВЗ – 

02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд , кадастровий номер 

________________, землі житлової та громадської забудови ) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

14.3.  Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

15. Продовжити терміном до 01.03.2017 року гр. ________________, жителю 

м. Бережани, вул. Нахімова, ____ оренду земельної ділянки площею 2271 

кв. м. для обслуговування будівлі пилорами по вул. Козацька, ___. 

15.1.  Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки.  



16. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


