
  
Бережанська міська рада 

VІIІ скликання 

XV сесія  

(I засідання) 

 

РІШЕННЯ 

  

25 листопада 2021 року                   м. Бережани                                      №463  

  

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, 141,151 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  

(протокол № 33), сесія  Бережанської міської ради  

  

                                                 ВИРІШИЛА:  

  

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

Наталії Богданівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

3800 кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на території 

Жуківського старостинського округу 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. Петрик  Наталії Богданівні, жительці ________,  

вул. ________ земельну ділянку площею 3800 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Жуківського  старостинського округу (код 

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

кадастровий номер 6120481800:04:002:____, 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. Петрику  

Андрію Романовичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 3200  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Жуківського старостинського округу 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. Петрику  Андрію Романовичу, жителю         

________, вул. ________ земельну ділянку площею 3200 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського  старостинського 

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

господарства, кадастровий номер 6120481800:04:002:____, 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. 

Ващишин Галині Миколаївні, жительці ________ земельної ділянки площею 

4000  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на території 

Біщівського  старостинського округу 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. Ващишин Галині Миколаївні, жительці ________ 

земельну ділянку площею 4000 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства на території  Біщівського    старостинського округу (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.  

3.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку.  

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

Андрію Степановичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 3000  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Посухівського   старостинського округу  урочище «Під Кізя» 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. Барна  Андрію Степановичу, жителю ________, 

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

селянського господарства на території  Посухівського старостинського округу 

урочище «Під Кізя» (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120486000:02:001:____, 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. Вовк 

Галині Миронівні, жительці  м. Тернопіль, вул. Живова, 4/84  земельної ділянки 

площею 3956  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Куропатницького старостинського округу урочище «Будилівка» 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. Вовк Галині Миронівні, жительці  ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 3956 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території  Куропатницького    старостинського 

округу урочище «Будилівка»  (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. 

Малому Юрію Миколайовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва на території 

Бережанської міської ради (урочище «Жорнисько») 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.  Малому Юрію Миколайовичу, жителю         

________, вул. ________ земельну ділянку площею 800 кв. м., для 

індивідуального садівництва  на території Бережанської міської ради (урочище 

«Жорнисько») (код по КВЦПЗ – 01.05. – для  індивідуального садівництва, 

кадастровий номер 6120410100:02:001:____, 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. Миханіву Володимиру Богдановичу, жителю ________, вул. 

________ земельної ділянки площею 560 кв. м., для індивідуального садівництва 

по вул. Джерельна 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. Миханіву Володимиру Богдановичу, жителю         

________,   вул. ________ земельну ділянку площею 560 кв. м., для 

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

– 01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:01:001:____, 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. 

Волощуку Михайлу Степановичу, жителю ________,   вул. ________  земельної 

ділянки площею 1152 кв. м., для індивідуального садівництва по         вул. 

Золочівська в м. Бережани 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. Волощуку Михайлу Степановичу, жителю         

________,  вул. ________ земельну ділянку площею 1152 кв. м., для 

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

– 01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:002:____, 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. Білику 

Мирону Омеляновичу, жителю ________,   вул. ________  земельної ділянки 

площею 3112 кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Шибалинського   старостинського округу 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. Білику Мирону Омеляновичу, жителю         

________,   вул. ________ земельну ділянку площею 3112 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Шибалинського   

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



селянського господарства, кадастровий номер 6120489400:03:001:____, 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. 

Сидоровичу Івану Ярославовичу, жителю  ________ земельної ділянки площею 

5000  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на території 

Потуторського  старостинського округу урочище «Під Ліски» 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. Сидоровичу Івану Ярославовичу, жителю         

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

селянського господарства на території Потуторського  старостинського округу 

урочище «Під Ліски» (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.  

10.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку.  

11.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність         гр. 

Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 3300 кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Шибалинського   старостинського округу урочище «Підзвіринець» 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. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю ________,   

вул. ________ земельну ділянку площею 3300 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Шибалинського     старостинського округу 

урочище «Підзвіринець» (код по КВЦПЗ – 01.03. – для  ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 6120410100:04:014:____, 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. 

Миськів Галині Василівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 2218 кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Жуківського старостинського округу 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. гр. Миськів Галині Василівні, жительці 

________,   вул. ________ земельну ділянку площею 2218 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Жуківського старостинського 

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

господарства, кадастровий номер 6120481800:03:001:____, 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. 

Баривка Вірі Петрівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва на території Бережанської 

міської ради( урочище «Жорнисько») 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.  Баривка Вірі Петрівні, жительці ________, вул.  

________ земельну ділянку площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва  

на території Бережанської міської ради (код по КВЦПЗ – 01.05. – для  

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120410100:02:001:____, 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. 

Баривка Роману Івановичу, жителю ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 800 кв. м., для індивідуального садівництва на території Бережанської 

міської ради( урочище «Жорнисько») 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. Баривка Роману Івановичу, жительці         

________, вул. ________ земельну ділянку площею 800 кв. м., для 

індивідуального садівництва  на території Бережанської міської ради (код по 

КВЦПЗ – 01.05. – для  індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:02:001:0262, 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. Поновити  терміном до 01.10.2024 року гр. Соляру Ростиславу 

Володимировичу, жителю ________ вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею 15 кв. м., за кадастровим номером 6120410100:04:007:____, для 

обслуговування торгового кіоску по вул. Рогатинська в м. Бережани   

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

оцінки земельної ділянки.  

15.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести державну 

реєстрацію.  

16. Припинити гр. Сапсай Галині Леонідівні, гр. Мехрзі – Федуна Ользі 

Леонідівні, гр. Федуна Вірі Василівні, гр. Киричук Парасковії Андріївні право 

оренди земельної ділянки площею 773 кв.м. кадастровий номер 

6120410100:04:008:____, наданої для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Мечнікова,5 в м. Бережани, у зв’язку з 

відчуженням  житлового будинку та добровільною відмовою.  

16.1 Розірвати договір оренди земельної ділянки від 18.11.2019 року та зняти 

з реєстрації.  

17.  Надати у власність гр. Бабій Наталії Миколаївні, жительці м. Бережани, 

вул. Мечнікова,5 земельну ділянку площею 773 кв. м., для будівництва та 

обслуговування житлового будинку , господарських будівель  та споруд по         

вул. Мечнікова,5 в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:008:____.  

 17.1. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку.  

18. Поновити  терміном до 01.10.2026 року гр. Бернатовичу  Богдану 

Мирославовичу, жителю ________ вул. ________ оренду земельної ділянки 

площею  227 кв. м., за кадастровим номером 6120410100:04:005:____, для  

будівництва та  обслуговування магазину з офісом  по пл. Ринок,23 «а» в               

м. Бережани   

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

оцінки земельної ділянки.  

18.2. Укласти додаткову угоду до договору оренди та провести її державну 

реєстрацію.  



19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин.  

  

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                         Ростислав БОРТНИК  


