
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року         № 1218 

 

Про затвердження проектів із землеустрою та 

передачу у власність та 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 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. 

Амрузевич Ярославі Іванівні, жительці вул. _____ с. _____, Бережанського 

району, земельної ділянки площею 73 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 38«а» по вул. Цегельна, 32 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

1.2. Надати у власність гр. Амрузевич Ярославі Іванівні, жительці вул. 

_____ с. _____, Бережанського району земельну ділянку площею 73 

кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №38«а» по вул. 

Цегельна, 32 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва 

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 007 0428, 

землі житлової та громадської забудови), із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



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

Анатолію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. _____, 15«в»/21 

земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 22 по вул. Тепла, 23 в м. Бережани із земель міста не 

наданих у власність чи користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

2.2. Надати у власність гр. Лясці Анатолію Володимировичу, жителю м. 

Бережани, вул. _____ земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу №22 по вул. Тепла, 23 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0403, землі житлової 

та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Продовжити терміном до 01.02.2022 року гр. Мандзію Володимиру 

Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки 

площею 37 кв. м. наданої для обслуговування торгового кіоску по вул. 

Лепких в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100 04 009 0122. 

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

оцінки земельної ділянки. 

3.2. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки і її реєстрації 

до 15.02.2019 року. 

4. Продовжити терміном до 01.02.2022 року гр. Лабі Олегу Михайловичу, 

жителю м. Бережани, вул. _____ оренду земельної ділянки площею 127 кв. 

м. наданої для обслуговування магазину з офісом по вул. Міцкевича, 6 в м. 

Бережани, кадастровий номер 6120410100 04 005 0481. 

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

оцінки земельної ділянки. 

4.2. Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання 

додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки і її реєстрації 

до 15.02.2019 року.  

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Новак 

Оксані Ілір’янівні, жительці вул. _____ м. Чортків, земельної ділянки 

площею 66 кв. м. для будівництва індивідуального гаража № 4 по вул. 

Шевченка, 55«з» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

5.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки 

5.2. Надати у власність гр. Новак Оксані Ілір’янівні, жительці вул. _____ 

м. Чортків земельну ділянку площею 66 кв. м. для будівництва та 



обслуговування автогаражу № 4 по вул. Шевченка, 55«з» в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6120410100 04 011 0412, землі житлової 

та громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

5.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 
 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 
 


