
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області 

VІIІ скликання 

ІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від  22 грудня 2020 року       №  57 
 

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 комісії 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. 

Сеньків Стефанії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________земельної ділянки площею 751 кв. м. для індивідуального 
садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани 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. Сеньків Стефанії Михайлівні, жительці м. 
Бережани, вул. _________земельну ділянку площею 751 кв. м. для 

індивідуального садівництва  по вул. Золочівська в м. Бережани (код по 
КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:001:0003, землі сільськогосподарського призначення ), 
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. 

Гойдичу Віталію Михайловичу, жителю м. Бережани, вул.___________  



земельної ділянки площею 1160 кв. м. для індивідуального садівництва 
по вул. Стефаника  в м. Бережани  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. гр. Гойдичу Віталію Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул__________» земельну ділянку площею 1160 кв. м. для 
індивідуального садівництва  по вул. Стефаника в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6120410100:04:004:0001, землі сільськогосподарського призначення ), 

із земель міста 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. Бєлову  

Євгену Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. ________земельної 
ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №113 по вул. О. Кобилянської, 60 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. Бєлову  Євгену Миколайовичу, жителю м. 
Бережани, вул. _________земельну ділянку площею 30 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу№ 113  по вул. О. 
Кобилянської, 60 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 
6120410100:04:013:0014, 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. 

Лемякіні  Галині Богданівні, жительці м. Бережани, вул. 
_________земельної ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та 
обслуговування автогаражу №117 по вул. О. Кобилянської, 60 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. Лемякіні  Галині Богданівні, жительці м. 
Бережани, вул. ________земельну ділянку площею 30 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу№ 117  по вул. О. 
Кобилянської, 60 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 
6120410100:04:013:0010, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр.Ткач 
Любові Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ____________та гр. 

Барану Ігорю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 
земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 
автогаражу в двох рівнях № 17,18 по вул. Корольова, 3«г» в м. 

Бережани із земель міста 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 спільну сумісну власність гр. Ткач Любові Михайлівні, 
жительці м. Бережани, вул. ________ та гр. Барану Ігорю Михайловичу, 

жителю м. Бережани, вул. ___________ земельну ділянку площею 24 
кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу в двох рівнях № 

17,186 по вул. Корольова, 3«г» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – 
для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:001:0002, землі житлової та громадської забудови), із 
земель міста 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 в оренду Об’єднанню 

співвласників багатоквартирного будинку « Шевченка – 9» м. 
Бережани, вул. Шевченка,9 земельної ділянки площею 475 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Шевченка,9 
в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.  

6.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 
ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 
6.2. Надати ОСББ « Шевченка -9» м. Бережани, вул.Шевченка,9 в оренду 

терміном до 01.11.2025 року земельну ділянку площею 475 кв. м. для 
будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Шевченка,9 

в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.03. – для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, кадастровий 
номер 6120410100:04:011:0192 землі житлової та громадської 

забудови), із земель міста не наданих у власність чи користування.  
6.3. Орендну плату встановити в розмірі 3 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки 
6.4. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 
7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Жилці 

Сергію Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. ____________земельної 
ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №112 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель 
міста 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. Жилці Сергію Олеговичу, жителю м. Бережани, 

вул.__________  земельну ділянку площею 30 кв. м. для будівництва та 
обслуговування автогаражу№ 112  по вул. О. Кобилянської, 60 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 
гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:013:0015, землі житлової та 
громадської забудови), із земель міста 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. Сахно 

Богдану Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. Лисенка,56 земельної 
ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №114 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель 
міста 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. Сахно Богдану Федоровичу, жителю м. 

Бережани, вул.__________  земельну ділянку площею 30 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу№ 114  по вул. О. 
Кобилянської, 60 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 
6120410100:04:013:0024, землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста 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. 

Броновському Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 
_________земельної ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та 

обслуговування автогаражу №118 по вул. О. Кобилянської, 60 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. Броновському Володимиру Васильовичу, 
жителю м. Бережани, вул.____________  земельну ділянку площею 30 

кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу№ 118  по вул. О. 
Кобилянської, 60 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 
6120410100:04:013:0020, 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. Хомі 

Миколі Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 
___________земельної ділянки площею 900 кв. м. для індивідуального 



садівництва  в  по вул. Тернопільська 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. Хомі Миколі Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул. __________земельну ділянку площею 900 кв. м. для 

індивідуального садівництва  по вул. Тернопільська в м. Бережани (код 
по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100:04:014:0006, землі сільськогосподарського 
призначення ), 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. 
Дрибник Ніні Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

___________земельної ділянки площею 1181кв. м. для індивідуального 
садівництва по вул. Золочівська в м. Бережани 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. Дрибник Ніні Михайлівні, жительці м. 

Бережани, вул. ___________земельну ділянку площею 1181 кв. м. для 
індивідуального садівництва  по вул. Золочівська в м. Бережани (код по 

КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6120410100:04:001:0004, землі сільськогосподарського призначення ), 

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. Заяць 

Зіновії Василівні, жительці м. Бережани, вул. ____________земельної 
ділянки площею 1130 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 

Тернопільська 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. гр. Заяць Зіновії Василівні, жительці м. 
Бережани, вул. _____________земельну ділянку площею 1130 кв. м. для 

індивідуального садівництва  по вул. Тернопільська в м. Бережани (код 
по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100:04:014:0009, землі сільськогосподарського 
призначення ), 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. Булці 
Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельної 



ділянки площею 1080 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 
Тернопільська 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. Булці Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, 

вул. ___________земельну ділянку площею 1080 кв. м. для 
індивідуального садівництва  по вул. Тернопільська в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6120410100:04:014:0007, землі сільськогосподарського 

призначення ), 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. 

Климко Вірі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 
___________земельної ділянки площею 765 кв. м. для індивідуального 

садівництва  по вул. Золочівська в м. Бережани  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. Климко Вірі Володимирівні, жительці м. 
Бережани, вул. ___________земельну ділянку площею 765 кв. м. для 

індивідуального садівництва  по вул. Золочівська в м. Бережани (код по 
КВЦПЗ – 01.05. – для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120410100:04:002:0003, землі сільськогосподарського призначення ), 
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.  
Салітицькій Галині Олексіївні, жительці м. Бережани, вул. 

__________земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та 
обслуговування автогаражу №38 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. Салітицькій Галині Олексіївні, жительці м. 

Бережани, вул. ___________земельну ділянку площею 24 кв. м. для 
будівництва та обслуговування автогаражу № 38  по вул. Тепла,25 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 
гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:011:0191, 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.         Внести  зміни в рішення сесії міської ради № 1723 від 28 травня 2020      
року п.2 скасувати та викласти в такій редакції: 

                «Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Торгану Олегу Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. __________ та гр. 

Мельник Уляні Ярославівні , жительці м. Рівне, вул. Соборна, 227 
земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування 
автогаражу в двох рівнях № 7,8 по вул. Корольова, 3«г» в м. Бережани 

із земель міста не наданих у власність чи користування. 
16.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 
16.2. Надати у спільну сумісну власність гр. Торгану Олегу Ігоровичу, 

жителю м. Бережани, вул. __________та гр. Мельник Уляні 
Ярославівні, жительці м. Рівне, вул. ___________земельну ділянку 

площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу в двох 
рівнях № 7,8 по вул. Корольова, 3«г» в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 

02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 
6120410100:04:001:0264, 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. 
Данилюку Григорію Васильовичу , жителю с. Надрічне,  вул. 

__________земельної ділянки площею 843 кв. м. для індивідуального 
садівництва  в с. Надрічне 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. Данилюку Григорію Васильовичу жителю с. 
Надрічне, вул. ___________земельну ділянку площею 843 кв. м. для 

індивідуального садівництва  в  с. Надрічне (код по КВЦПЗ – 01.05. – 
для індивідуального садівництва, кадастровий номер 

6120484900:02:002:0074, 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. 

Данилюк Марії Миколаївні, жительці  с. Надрічне,  вул. 
_________земельної ділянки площею 1623 кв. м. для індивідуального 

садівництва  в с. Надрічне 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. Данилюк Марії Миколаївні, жительці  с. 

Надрічне,  вул. ____________земельну ділянку площею 1623 кв. м. для 
індивідуального садівництва  в  с. Надрічне (код по КВЦПЗ – 01.05. - 



для індивідуального садівництва, кадастровий номер 
6120484900:02:002:0120, 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. 

Бездуху Василю Михайловичу , жителю м. Бережани ,  вул. 

_______________земельної ділянки площею 4000 кв. м. для ведення 
особистого селянського господарства   в с. Біще 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. Бездуху Василю Михайловичу , жителю м. 
Бережани ,  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 6120480600:01:002:0134, 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.          Внести зміни в рішення сесії міської ради №1863 від 08 жовтня 2020 
року п.5 скасувати та викласти в такій редакції: 

          «Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Шевчуку Олегу Володимировичу, жителю с. Надрічне, 

вул. ____________ земельної ділянки площею 1138 кв. м. 
для індивідуального садівництва по вул. Л. Українки 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. Шевчуку Олегу Володимировичу, жителю с. 
Надрічне, вул. ___________ земельну ділянку площею 1138 кв. м. 
для індивідуального садівництва по вул. Л.Українки в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6120410100:01:015:0327, 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.         Внести зміни  в рішення сесії міської ради № 1863 від 08 жовтня 2020 

року  п. 6 скасувати  та викласти в такій редакції: 
                «Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Шевчук Світлані Іванівні, жительці м. Львів, вул. __________земельної 
ділянки площею 1138 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Л. 

Українки 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. 
21.2. Надати у власність гр. Шевчук Світлані Іванівні, жительці м. Львів, 

вул. __________земельну ділянку площею 1138 кв. м. 
для індивідуального садівництва по вул. Л.Українки в м. Бережани (код 
по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального садівництва, кадастровий 

номер 6120410100:04:015:0009, 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.         Внести зміни  в рішення сесії міської ради № 1874 від 20 жовтня 2020 
року  п.2 скасувати  та викласти в такій редакції: 

                «Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 
Гайовому Олегу Михайловичу, жителю м. Бережани, вул._________ 

земельної ділянки площею 1200 кв. м. для індивідуального 
садівництва по вул. Загороди 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. Гайовому Олегу Михайловичу, жителю м. 

Бережани, вул.________ земельну ділянку площею 1200 кв. м. 
для індивідуального садівництва по вул. Загороди в м. Бережани (код 

по КВЦПЗ – 01.05 – для індивідуального садівництва, кадастровий 
номер 6120410100:04:018:0003, 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. 
Горпиняку Руслану Степановичу, жителю с. _________Козівського 

району  земельної ділянки площею 5800 кв. м. для ведення особистого 
селянського господарства   в с. ______  Бережанського району  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. Горпиняку Руслану Степановичу, жителю с. 

_______Козівськогог району земельну ділянку площею 5800 кв. м. для 
ведення особистого селянського господарства  в с. Ясне Бережанського 
району  (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:04:003:0006, землі 
сільськогосподарського призначення ), із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 



23.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 
встановленому законодавством порядку. 

24.      Продовжити  гр. Жук  Вірі Петрівні, жительці м. Бережани, вул. 

__________ оренду терміном до 01.12.2025 року земельної ділянки 
площею 1558 кв. м. для ведення городництва  по вул. Хатки в м. 

Бережани, кадастровий номер 6120410100:04:014:0143. 

24.1. Орендну плату встановити в розмірі 6%  від нормативно грошової 
оцінки земельної ділянки. 

24.2.  Громадянці Жук Вірі Петрівні укласти додаткову угоду до договору 

оренди земельної ділянки  та зареєструвати  у встановленому 
законодавством порядку. 

 

 25.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого      заступника 
міського голови  Лук’янову М.М. 

 
 

 
 

    Міський голова                                                                     Ростислав БОРТНИК 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


