
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

XV сесія 

(I засідання)  

 

РІШ ЕН НЯ  
 

25 листопада  2021 року                м. Бережани                                     №464 

 

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, 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 (протокол від 

04.11.2021р. №35), сесія Бережанської міської ради 

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність                                 

гр. Бабухівському Василю Васильовичу, жителю ________, вул. ________  

земельної ділянки площею 3000  кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства  на території Шибалинського 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. 

01.-03. –підземний газопровід (магістральний) високого тиску – 3000 кв. м. 

1.2. Надати у власність гр. Бабухівському Василю Васильовичу, жителю                  

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

особистого селянського господарства на території Шибалинського  

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

селянського господарства, кадастровий номер 6120489400:02:001:____, 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. Бучак 

Марії Омелянівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки площею 



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

Шибалинського 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. Бучак Марії Омелянівні, жительці ________, вул. 

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

селянського господарства на території Шибалинського  старостинського округу 

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

кадастровий номер 6120489400:01:001:____, 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. Пеляк 

Оксані Володимирівні, жительці с. Шибалин, вул. Підлісна,66  земельної ділянки 

площею 2000  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на 

території Шибалинського 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. Пеляк Оксані Володимирівні, жительці                              

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

особистого селянського господарства на території Шибалинського  

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

селянського господарства, кадастровий номер 6120489400:02:001:____, 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. Сабат 

Стефанії Іванівні, жительці ________ земельної ділянки площею 2980  кв. м., для 

ведення особистого селянського господарства  на території Жуківського 

старостинського округу 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. Сабат Стефанії Іванівні, жительці ________ 

земельну ділянку площею 2980 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. 

4.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

Катерині Михайлівні, жительці с. Жуків земельної ділянки площею 4700  кв. м., 



для ведення особистого селянського господарства  на території Жуківського 

старостинського округу 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. Лещук Катерині Михайлівні, жительці  ________ 

земельну ділянку площею 4700 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. 

5.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Вох 

Надії Євстахівні,  жительці ________, вул. ________ земельної ділянки площею 

1500  кв. м., для ведення особистого селянського господарства  на території 

Жуківського  старостинського округу 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. Вох Надії Євстахівні,  жительці ________, вул. 

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

селянського господарства на території Жуківського  старостинського округу 

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

кадастровий номер 6120481800:01:002:____, 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. Вох 

Дмитру Михайловичу,  жителю   ________, вул. ________ земельної ділянки 

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

території Жуківського  старостинського округу 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. Вох Дмитру Михайловичу,  жителю   ________, 

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

селянського господарства на території Жуківського  старостинського округу 

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

кадастровий номер 6120481800:01:002:____, 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 в оренду Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Центр – 11» земельної ділянки 



площею 500  кв. м., для  обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по пл. Ринок,11 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  в оренду терміном до 01.11.2026 року Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку «Центр – 11» земельну ділянку 

площею 500 кв. м., для  обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

по пл. Ринок,11 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для   будівництва та 

обслуговування багатоквартирного будинку, кадастровий номер 

6120410100:04:005:0055, землі житлової та громадської забудови), із земель  не 

наданих у власність чи користування. 

8.3 Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки  

8.4. Зареєструвати речове право  на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

Гонсалес Вероніці Немесіївні,  жительці   ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 1200  кв. м., для ведення індивідуального садівництва  по вул. 

Золочівська  в м. Бережани 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.  Чавес Гонсалес Вероніці Немесіївні,  жительці   

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

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

– 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:001:____, 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. Крегель Надії Василівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 1079  кв. м., для ведення індивідуального садівництва  по вул. 

Рогатинська в м. Бережани 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. Крегель Надії Василівні, жительці                                          

________, вул. ________ земельну ділянку площею 1079 кв. м., для 

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

– 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:007:____, 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. Костецькі Лілії Ігорівні, жительці ________, вул. ________ земельної ділянки 

площею 1141  кв. м., для ведення індивідуального садівництва  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. Костецькі Лілії Ігорівні, жительці ________, вул. 

________ земельну ділянку площею 1141 кв. м., для індивідуального садівництва  

на території Жовнівського старостинського округу (код по КВЦПЗ – 01.05. – для 

індивідуального садівництва, кадастровий номер 6120481600:02:001:____, 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. Скрипнику Ігорю Мироновичу,  жителю   ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 781  кв. м., для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд   по вул. Ковшевича,26 «а» в м. 

Бережани 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. Скрипнику Ігорю Мироновичу, жителю                        

________, вул. ________ земельну ділянку площею 781  кв. м., для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Ковшевича,26 (код по КВЦПЗ – 02.01. – для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 

6120410100:04:006:____, землі житлової та громадської забудови), 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. Поповичу Андрію Миколайовичу, жителю ________, вул. ________ земельної 

ділянки площею 441  кв. м., для ведення індивідуального садівництва  по вул. 

Гайова в м. Бережани 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. Поповичу Андрію Миколайовичу, жителю                   

________, вул. ________ земельну ділянку площею 441 кв. м., для 

індивідуального садівництва  по вул. Гайова 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. 

13.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            Ростислав БОРТНИК 


