
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1777 

 

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 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. Солтисяк 

Марії Ярославівні, жительці __________земельної ділянки площею 20 кв. 

м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Корольова, 3«а» 

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. Солтисяк Марії Ярославівні, жительці 

______________земельну ділянку площею 20 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100:04:001:0265, 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. Стойко 

Галині Михайлівні, жительці _______________земельної ділянки площею 



2436 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Рай із 

земель 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. Стойко Галині Михайлівні, жительці 

________________земельну ділянку площею 2436 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Рай (код по КВЦПЗ – 01.03. 

– для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120410100:03:001:0003, землі сільськогосподарського 

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

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

Володимиру Богдановичу, жителю м. Бережани, ______________земельної 

ділянки площею 70 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу 

по вул. Степана Бандери в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

3.2. Надати у власність гр. Сікорі Володимиру Богдановичу, жителю м. 

Бережани, __________________земельну ділянку площею 70 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Степана 

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

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:005:0616, 

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

власність чи користування. 

3.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

Людмилі Богданівні, жительці м. Бережани, __________________земельної 

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

№ 40 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

4.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

4.2. Надати у власність гр. Мотурняк Людмилі Богданівні, жительці м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0013, землі житлової 

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

користування. 



4.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Припинити гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, 

__________________право оренди земельної ділянки площею 651 кв. м. 

(кадастровий номер 6120410100:04:005:0226) наданої для розміщення та 

обслуговування будівель та споруд міні бару «Над потоком» і 

танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани, у зв’язку з 

відчуженням об’єкту нерухомості. 

5.1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 28.12.2009 

року. 

6. Припинити гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, 

_____________________право оренди земельної ділянки площею 17 кв. м. 

(кадастровий номер 6120410100:04:005:0227) наданої для розміщення та 

обслуговування будівель та споруд міні бару «Над потоком» і 

танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани, у зв’язку з 

відчуженням об’єкту нерухомості. 

6.1. Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 28.12.2009 

року. 

7. Надати гр. Мостепанюку Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, 

___________________в оренду, з правом пролонгації, терміном до 

01.07.2023 року земельну ділянку площею 651 кв. м. (кадастровий номер 

6120410100:04:005:0226) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани  

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

оцінки земельної ділянки. 

7.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8. Надати гр. Мостепанюку Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, 

_________________в оренду, з правом пролонгації, терміном до 01.07.2023 

року земельну ділянку площею 17 кв. м. (кадастровий номер 

6120410100:04:005:0227) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани  

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

оцінки земельної ділянки. 

8.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сипень 

Ярославу Євгеновичу, жителю м. Бережани, ________________земельної 

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

№ 60 по вул. Тепла, 25 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. 



9.2. Надати у власність гр. Сипень Ярославу Євгеновичу, жителю м. 

Бережани, _________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 60 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0027, землі житлової 

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

користування. 

9.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Харів 

Христині Олегівні, жительці м. Бережани, __________________земельної 

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

№ 35 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

10.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

10.2. Надати у власність гр. Харів Христині Олегівні, жительці м. 

Бережани, _________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 35 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0014, землі житлової 

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

користування. 

10.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Болюху 

Василю Йосиповичу, жителю м. Бережани, _____________земельної 

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

№ 54 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

11.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

11.2. Надати у власність гр. Болюху Василю Йосиповичу, жителю м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 54 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0012, землі житлової 

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

користування. 

11.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Халупі 

Василю Ярославовичу, жителю м. Бережани, 



___________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу №43 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

12.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

12.2. Надати у власність гр. Халупі Василю Ярославовичу, жителю м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 43 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0021, землі житлової 

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

користування. 

12.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Тиманському Олегу Степановичу, жителю м. Бережани, 

__________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 42 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

13.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

13.2. Надати у власність гр. Тиманському Олегу Степановичу, жителю м. 

Бережани, ______________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 42 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0017, землі житлової 

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

користування. 

13.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кір’ян 

Оксані Іванівні, жительці м. Бережани, ________________земельної 

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

№ 57 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

14.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

14.2. Надати у власність гр. Кір’ян Оксані Іванівні, жительці м. Бережани, 

________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 57 по вул. Тепла,25 в м. Бережани 

(код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

кадастровий номер 6120410100:04:011:0023, землі житлової та 



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

користування. 

14.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Козицькому Петру Степановичу, жителю м. Бережани, 

___________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 58 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

15.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

15.2. Надати у власність гр. Козицькому Петру Степановичу, жителю м. 

Бережани, ____________________земельну ділянку площею 24 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 58 по вул. Тепла, 25 

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

індивідуальних гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0018, 

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

власність чи користування. 

15.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Канюці 

Анатолію Петровичу, жителю ____________________земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 47 по 

вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

16.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

16.2. Надати у власність гр. Канюці Анатолію Петровичу, жителю 

_______________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 47 по вул. Тепла,25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0022, землі житлової 

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

користування. 

16.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Карабанику Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, 

_________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 49 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

17.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 



- зміна цільового використання земельної ділянки. 

17.2. Надати у власність гр. Карабанику Володимиру Івановичу, жителю м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 49 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:1030, землі житлової 

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

користування. 

17.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

18. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Ковальському Любомиру Михайловичу, жителю м. Бережани, 

_______________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 56 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

18.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

18.2. Надати у власність гр. Ковальському Любомиру Михайловичу, 

жителю м. Бережани, _____________________земельну ділянку 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 56 

по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:011:0030, землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

18.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

19. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сівко 

Дмитру Романовичу, жителю м. Бережани, _______________земельної 

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

№ 53 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

19.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

19.2. Надати у власність гр. Сівко Дмитру Романовичу, жителю м. 

Бережани, _______________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 53 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0020 землі житлової та 

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

користування. 

19.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



20. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельної ділянки площею 0,0463 га м. для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. 

Вільховецька в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

20.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,0463 га 

01.05 - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 

– 0,0245 га 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,0182 га 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,0103 га 

20.2. Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельну ділянку площею 0,0463 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. 

Вільховецька в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14.02. для розміщення , 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії кадастровий номер 

6120410100:03:002:0443 землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

20.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельної ділянки площею 1,2409 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. Шевченка, 

146 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

21.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,0139 га 

01.05 - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи 

– 0,0064 га 

01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,0015 га 



01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 

0,1633 га 

21.2. Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ 

«Тернопільобленерго» земельну ділянку площею 1,2409 га для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вул. 

Шевченка, 146 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14,02. для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії кадастровий номер 

6120410100:04:018:0244 землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

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

оцінки земельної ділянки. 

21.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Орловській Світлані Ярославівні, жительці м. Бережани, 

______________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 61 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

22.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

22.2. Надати у власність гр. Орловські Світлані Ярославівні, жительці м. 

Бережани, _________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 61 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0028)землі житлової та 

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

користування. 

22.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

23. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Тронці 

Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани,_______________» земельної 

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

№ 44 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

23.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

23.2. Надати у власність гр. Тронці Михайлу Васильовичу, жителю м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 44 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0034, землі житлової 



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

користування. 

23.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

24. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Хомі 

Віталію Васильовичу, жителю м. Бережани, __________________земельної 

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

№ 37 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

24.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

24.2. Надати у власність гр. Хомі Віталію Васильовичу, жителю м. 

Бережани, _______________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 37 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0033, землі житлової 

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

користування. 

24.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

25. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Бєлову 

Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, _______________земельної 

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

№ 62 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

25.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

25.2. Надати у власність гр. Бєлову Олександру Євгеновичу, жителю м. 

Бережани, ___________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 62 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0039, землі житлової 

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

користування. 

25.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

26. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Розуменко Валентину Сергійовичу, жителю м. Бережани, 

______________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 59 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

26.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 



- зміна цільового використання земельної ділянки. 

26.2. Надати у власність Розуменко Валентину Сергійовичу, жителю м. 

Бережани, _______________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 59 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0031, землі житлової 

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

користування. 

26.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

27. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Гурку 

Ігорю Андрійовичу, жителю м. Бережани, _______________земельної 

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

№41 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність 

чи користування. 

27.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

27.2. Надати у власність гр. Гурку Ігорю Андрійовичу, жителю м. 

Бережани, ________________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 41 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0041, землі житлової 

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

користування. 

27.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

28. Припинити право оренди земельної ділянки площею 29 кв. м. наданої для 

будівництва та обслуговування автогаражу №17 по вул. Лепких, 10«в» в м. 

Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:005:0612 наданої в оренду 

Шинклярському Василю Михайловичу у зв’язку із відчуженням будівлі та 

добровільною відмовою. 

28.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 21.05.2020 року та 

зняти з реєстрації. 

29. Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року гр. Сулима Ірині Миколаївні, 

жительці ___________________земельну ділянку площею 29 кв. м. для 

будівництва та обслуговування придбаного автогаражу №17 по вул. 

Лепких, 10«в» в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:005:0612. 

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

оцінки земельної ділянки. 

29.2. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

30. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Петровичу Юрію Володимировичу, жителю м. Бережани, 

____________________земельної ділянки площею 24 кв. м. для 



будівництва та обслуговування автогаражу №50 по вул. Тепла, 25 в м. 

Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

30.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

30.2. Надати у власність Петровичу Юрію Володимировичу, жителю м. 

Бережани, ______________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 50 по вул. Тепла, 25 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0442, землі житлової 

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

користування. 

30.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

31. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Петру Адамовичу. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


