
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

                                               VIсесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 березня 2021 року  м.Бережани                № 170 

 

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 комісій міської ради з питань регулювання  земельних 

відносин,Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Коваль Тетяні Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 3000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в урочище « Біля глою» в с. Куропатники із земель 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. Коваль Тетяні Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 3000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства в урочище 

        « Біля глою» в с. Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120482500:01:001:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель 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. 

Олійник Нусі Михайлівні, жительці  ________ земельної ділянки 

площею 5404 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 



в урочище « Біля Стефініва» в с. Куропатники 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. Олійник Нусі Михайлівні, жительці ________ 

земельну ділянку площею 5404 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства в урочище « Біля Стефініва» в с. 

Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:003:____, 

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. 

Прийдун Марії Володимирівні, жительці ________ земельної ділянки 

площею 5200 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Куропатники із земель 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. Прийдун Марії Володимирівні, жительці 

________ земельну ділянку площею 5200 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – 

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120482500:01:001:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель 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. Пирог 

Ользі Іванівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 4000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в  урочище « Будилівка» в с. Куропатники із земель  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. Пирог Ользі Іванівні, жительці ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в урочище « Будилівка» в с. Куропатники 

(код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

4.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 



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

Володимиру Сергійовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 5000 кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в урочище « Городиська» в с. Куропатники із земель 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.  Пирог Володимиру Сергійовичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 5000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в урочище  

« Городиська» в с. Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120482500:02:001:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель не наданих у власність чи користування. 

5.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Костишину Михайлу Ярославовичу, жителю ________ земельної 

ділянки площею 4000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочище «Середній горб» в с. Куропатники із земель не 

наданих у власність чи користування. 

6.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

6.2. Надати у власність гр. Костишину Михайлу Ярославовичу, жителю  

________ земельну ділянку площею 4000 кв. м. для  ведення особистого 

селянського господарства в с. Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – 

для  ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120482500:02:001:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель не наданих у власність чи користування. 

6.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Пришляк Володимиру Володимировичу, жителю ________ земельної 

ділянки площею 5000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Куропатники із земель не наданих у власність чи 

користування. 

7.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

7.2. Надати у власність гр. Пришляк Володимиру Володимировичу, 

жителю  ________ земельну ділянку площею 5000 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники (код по КВЦПЗ 

– 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 



кадастровий номер 6120482500:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

7.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Бушті 

Марії Ярославівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 9000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Шибалин із земель не наданих у власність чи 

користування. 

8.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

8.2. Надати у власність гр. Бушті Марії Ярославівні, жительці  ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 9000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Шибалин (код по КВЦПЗ – 

01.03. – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120489400:02:001:____, землі сільськогосподарського 

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

8.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Франчук Галині Ігорівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 2901 кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Жуків із земель 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. Франчук Галині Ігорівні, жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 2901 кв. м. для  ведення 

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

– для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120481800:03:002:____, землі сільськогосподарського 

призначення ), із земель 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. 

Замойські Оксані Петрівні, жительці ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в  с. Біще із земель 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. Замойські Оксані Петрівні, жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею  4000 кв. м. для ведення 

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

– для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120480600:01:002:____, землі сільськогосподарського 

призначення ), із земель 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. 

Канюці Анатолію Петровичу, жителю ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 15000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Жовнівського старостинського 

округу із земель 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. Канюці Анатолію Петровичу, жителю ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 15000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства на території  Жовнівського 

старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення 

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120481600:01:001:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель 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. П'єхна 

Галині Методіївні, жительці ________ земельної ділянки площею 4000 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Біще із 

земель 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. П'єхна Галині Методіївні, жительці ________ 

земельну ділянку площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Біще (код по КВЦПЗ – 01.03. – для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120480600:01:002:____, землі сільськогосподарського призначення), 

із земель 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 в оренду гр. Гудзію 

Андрію Ярославовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 20 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 37 по вул. Лесі Українки,16 «д» 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 в оренду  терміном до 01.03.2026 року гр. Гудзію Андрію 

Ярославовичу, жителю ________, вул. ________ земельну ділянку 

площею 20 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 37 

по вул. Лесі Українки,16 «д» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – 

для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:017:____, землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування . 

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

оцінки земельної ділянки. 

13.4. Зареєструвати речове право  на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Пєхна 

Миколі Андрійовичу, жителю ________ земельної ділянки площею 

4000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Біще 

із земель 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. Пєхна Миколі Андрійовичу, жителю ________ 

земельну ділянку площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Біще (код по КВЦПЗ – 01.03. – для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120480600:01:002:____, землі сільськогосподарського призначення), 

із земель 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. Жак 

Любові Василівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 4000 кв. м. для  ведення особистого селянського господарства 

в с. Біще із земель 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 Жак Любові Василівні, жительці ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Біще (код по КВЦПЗ – 01.03. – для 

ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120480600:01:002:____, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель  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. Жига 

Ігорю Дмитровичу, жителю ________ земельної ділянки площею 5496 

кв. м. для ведення особистого селянського господарства в урочище « 

Гряда» в с. Куропатники із земель 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. Жига Ігорю Дмитровичу, жителю ________ 

земельну ділянку площею 5496 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в урочище « Гряда» в с. Куропатники (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120482500:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель 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. Жига 

Галині Ігорівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 3000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в урочище « За Коваликом» в с. Куропатники із земель 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. гр. Жига Галині Ігорівні,  жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 3000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в урочище « За Коваликом» в с. 

Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120482500:02:001:____, 

землі сільськогосподарського призначення ), із земель 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. 

Садівник Марії Михайлівні, жительці ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 4000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Біще із земель  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. Садівник Марії Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 4000 кв. м. для ведення 

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



– для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120480600:01:002:____, землі сільськогосподарського 

призначення ), із земель 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. 

Мищишин Анастасії Петрівні, жительці ________, вул. ____________ 

земельної ділянки площею 1671 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Підлісне із земель 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. Мищишин Анастасії Петрівні, жительці 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1671 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Підлісне (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481800:02:001:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель 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 у власність гр. Гудзій 

Марії Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 55 

по вул. Тепла,25 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. 

20.2. Надати у власність гр. Гудзій Марії Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу № 55 по вул. Тепла,25 в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, 

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

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

користування . 

20.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

21. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Гладчуку Михайлу Йосифовичу, жителю ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 1308 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай із земель не наданих у власність чи 

користування. 



21.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

21.2. Надати у власність гр. Гладчуку Михайлу Йосифовичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1308 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:____, землі сільськогосподарського 

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

21.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

22. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Чулик 

Ользі Ярославівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 2616 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в с. Надрічне із земель 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. Чулик Ользі Ярославівні, жительці  ________, 

вул. ________ земельну ділянку площею 2616 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Надрічне (код по КВЦПЗ – 

01.03. – для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер 6120484900:02:002:____, землі сільськогосподарського 

призначення ), із земель 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. 

Чулику Ярославу Йосифовичу, жителю ________, вул. ________ 

земельної ділянки площею 3001 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне із земель 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. Чулику Ярославу Йосифовичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 3001 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Надрічне (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120484900:02:002:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель 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. Бойко 

Михайлу Миколайовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 



ділянки площею 13031 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в с. Лісники із земель 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. Бойко Михайлу Миколайовичу, жителю  

________, вул. ________ земельну ділянку площею 13031 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Лісники (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120410100:02:002:____, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

24.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

25.  Продовжити терміном до 01.03.2022 року гр. Мотурняку Олегу 

Олексійовичу, жителю ________, вул. ________ оренду земельної 

ділянки площею 24 кв. м наданої для  будівництва та обслуговування 

автогаражу № 10 по вул. Тепла,23 в м. Бережани. 

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

оцінки земельної ділянки. 

25.2.Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати у встановленому законодавством порядку. 

26.  Продовжити терміном до 31.05.2021 року гр. Сінельниковій Ользі 

Павлівні, жительці ________, вул. ________оренду земельної ділянки 

площею 400 кв. м наданої для обслуговування магазину по вул. 

Зелена,41 в с. Урмань. 

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

оцінки земельної ділянки. 

26.2.Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати  у встановленому законодавством порядку. 

27. Продовжити терміном до 01.03.2026 року ТОВ «Христина» оренду 

земельної ділянки площею 280 кв. м наданої для обслуговування 

виробничих будівель та споруд по вул. Замость, 4 в м. Бережани, 

кадастровий номер 6120410100: 04: 001: ____. 

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

оцінки земельної ділянки. 

27.2.Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати у встановленому законодавством порядку. 

28. Продовжити терміном до 01.03.2026 року ТОВ «Христина» оренду 

земельної ділянки площею 1246 кв. м. наданої для обслуговування 

виробничих будівель та споруд по вул. Замость, 4 «а» в м. Бережани, 

кадастровий номер 6120410100: 04: 001: ____. 

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

оцінки земельної ділянки. 



28.2.Укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  та 

зареєструвати  у встановленому законодавством порядку. 

29. Передати у власність гр. Маланію Ярославу Івановичу, жителю 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 24 кв.м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 6 по вул. Тепла,23 в м. 

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

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011: ____). 

29.1.Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

30.  Припинити Маланію Ярославу Івановичу, жителю ________, вул. 

________ право оренди земельної ділянки площею 24 кв. м. наданої для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 6 по вул. Тепла,23 в м. 

Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:011:____ у зв’язку з 

передачею даної ділянки у власність. 

30.1.Розірвати договір оренди земельної ділянки від 20 .06.2018 року та 

зняти з реєстрації.  

31.  Контроль виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

Міський голова                                                       Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


