
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

    03 червня  2021 року                                           № 265 

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, сесія Бережанської  міської  ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Гисі 

Ігорю Миколайовичу, жителю ________ земельної ділянки площею 4000 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства в с. Біще 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. Гисі Ігорю Миколайовичу, 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. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Клачко Анатолію Віталійовичу, жителю ________, вул. ________ 
Тернопільського району земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в с. Посухів 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. Клачко Анатолію Віталійовичу, жителю  

________, вул. ________ земельну ділянку площею 10000 кв. м., для ведення 

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

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120486000:01:001:____, 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. 

Сухарській Марії Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 5000 кв. м., для ведення особистого селянського господарства 

в с. Потутори 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. Сухарській Марії Михайлівні, жительці                   

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

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

для  ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120486400:01:001:____, 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. Шевченко Марії Євдокимівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 237 кв. м., для індивідуального садівництва  по вул. Загороди 

в м. Бережани 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. Шевченко Марії Євдокимівні, жительці  

________, вул. ________земельну ділянку площею 237 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Загороди в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:018:____, 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. Фортуна Лілії Володимирівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1100 кв. м., для ведення особистого селянського господарства 

в с. Шибалин 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. Фортуна Лілії Володимирівні, жительці                 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1100 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. 

5.3.    Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Фортуна Михайлу Івановичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1400 кв. м., для  ведення особистого селянського 

господарства в  урочищі «Біля Воловника» в  с. Шибалин 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. Фортуна Михайлу Івановичу, жителю                          

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1400 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Біля Воловника» 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. 

6.3.   Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Кушко Марії Степанівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 316 кв. м., для індивідуального садівництва по вул. Стефаника в м. 

Бережани 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. Кушко Марії Степанівні, жительці  

________, вул. ________ земельну ділянку площею 316 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Стефаника в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:004:____, 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. 

Мрочко Ганні Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної 



ділянки площею 1500 кв. м., для ведення особистого селянського господарства 

в   с. Гиновичі 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 Мрочко Ганні Михайлівні, жительці                          

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1500 кв. м., для ведення 

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

для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120481800:01:002:____, 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. Ланько Надії Зіновіївні, жительці ________ земельної ділянки площею 2971 

кв. м., для  ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі 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. Ланько Надії Зіновіївні, жительці  

________ земельну ділянку площею 2971 кв. м., для ведення особистого 

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

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120481800:01:002:____, 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. Костецькій Лілії Ігорівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 15000 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Жовнівка 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. Костецькій Лілії Ігорівні, жительці                    

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

особистого селянського господарства в с. Жовнівка (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. 

10.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Наконечній Галині Андріївні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1720 кв. м., для ведення особистого селянського господарства 



в урочищі «Зароманом» с. Урмань 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. Наконечній Галині Андріївні, жительці  

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1720 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Зароманом» с. Урмань (код 

по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120489100:04:003:____, 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. Ткач Любові Михайлівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 15000 кв. м., для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Жовнівка 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. Ткач Любові Михайлівні, жительці                     

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

особистого селянського господарства в с. Жовнівка (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. 

12.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Петрів Олені Іванівні, жительці ________ земельної ділянки площею 2000 кв. 

м., для ведення особистого селянського господарства в с. Гиновичі із земель 

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. Петрів Олені Іванівні, жительці  

________ земельну ділянку площею 2000 кв. м., для ведення особистого 

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

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120481800:04:003:____, землі сільськогосподарського призначення), із 

земель 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. 

Бойко Софії Григорівні, жительці ________ земельної ділянки площею 20000 



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

земель не наданих у власність чи користування. 

14.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки; 

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, площею 

641 кв. м.  

14.2. Надати у власність гр. Бойко Софії Григорівні, жительці                         

________ земельну ділянку площею 20000 кв. м., для ведення особистого 

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

особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120486400:01:002:____, 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. Велігоша Володимиру Олександровичу, жителю ________, вул. ________ 
земельної ділянки площею 10000 кв. м., для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Посухів 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. Велігоша Володимиру Олександровичу, 

жителю ________, вул. ________ земельну ділянку площею 10000 кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства в с. Посухів (код по КВЦПЗ – 

01.03. – для  ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер 

6120486000:01:001:____, 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. 

Щудлак Олені Онуфріївні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 312 кв. м., для індивідуального садівництва  по вул. Миру в 

м. Бережани 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. Щудлак Олені Онуфріївні, жительці                

________, вул. ________ земельну ділянку площею 312 кв. м.. для 

індивідуального садівництва по вул. Миру в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:009:____, 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. Концевич Ганні Орестівні, жительці ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 735 кв. м., для індивідуального садівництва  по вул. Хатки в 

м. Бережани 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. Концевич Ганні Орестівні, жительці 

________, вул. ________ земельну ділянку площею 735 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Хатки в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:014:____, 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. Водвуд Любові Євгенівні, жительці ________ земельної ділянки площею 

1200 кв. м., для індивідуального садівництва в урочищі «Кривуля» с. Потутори 

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. Водвуд Любові Євгенівні, жительці  

________ земельну ділянку площею 1200 кв. м., для індивідуального 

садівництва   в урочищі « Кривуля» с. Потутори  (код по КВЦПЗ – 01.05. – для  

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120486400:02:003:____, 

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 зміни цільового призначення 

земельної ділянки площею 1140 кв. м., з цільового призначення «землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення» на цільове призначення «для індивідуального садівництва», 

кадастровий номер 6120410100: 04: 018:____ по вул. Шевченка в м. Бережани. 

19.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки з цільового 

призначення  « землі промисловості , транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  

та іншого призначення» на цільове призначення «для індивідуального 

садівництва». 

19.2. Надати у власність гр. Цокало Олександру Євгеновичу, 

жителю ________, вул. ________ земельну ділянку площею 1140 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:018:____, 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 зміни цільового призначення 

земельної ділянки площею 1087 кв. м., з цільового призначення «землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення» на цільове призначення «для індивідуального садівництва», 

кадастровий номер 6120410100: 04: 018:____ по вул. Шевченка в м. Бережани. 

20.1 Змінити цільове призначення земельної ділянки з цільового 

призначення « землі промисловості , транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  

та іншого призначення» на цільове призначення «для індивідуального 

садівництва». 

20.2. Надати у власність гр. Потичко Володимиру Олексійовичу, 

жителю ________, вул. ________ земельну ділянку площею 1087 кв. м., для 

індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м. Бережани (код по КВЦПЗ 

– 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100: 

04: 018:____, землі сільськогосподарського призначення), із земель не наданих 

у власність чи користування. 

20.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну 

ділянку у встановленому законодавством порядку. 

21.Продовжити  терміном до 01.05.2024 року гр. Майхеру Миколі 

Івановичу, жителю ________, вул. ________ право оренди земельної ділянки 

площею 24 кв. м. кадастровий номер 6120410100:04:011:____, для будівництва 

та обслуговування автогаражу №12 по вул. Тепла,23 в м. Бережани. 

21.1 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

21.2 Громадянину Майхеру Миколі Івановичу укласти додаткову угоду 

до договору оренди земельної ділянки та зареєструвати у встановленому 

законодавством порядку. 

22 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК 

  


