2 0 2 0 _ 5 4 7 _ Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора «Закладу дошкільної
освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської міської ради» на умові строкового
трудового договору (контракту).
2.
Затвердити склад конкурсної комісії (додається).
3.
Конкурсній комісії до 31 липня 2020 року подати в редакцію газети «Бережанське
віче» оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора
«Закладу дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської міської
ради».
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Петра
Гончара.
Додаток
СКЛАД
конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантної посади
директора «Закладу дошкільної освіти ясла-садок «Золотий ключик» Бережанської
міської ради»
МИХАЛЬЧУК
Галина Василівна
ШВЕЦЬ
Оксана Григорівна
Члени комісії:
ВИДИШ
Роксолана Ігорівна
ГОНЧАР
Петро Васильович
ЛЕХ
Галина Михайлівна
РЕДЬКО
Сергій Валерійович
СОЛЯР
Олександра Іванівна

-

ЦАПОК
Ірина Іванівна

-

ШОПА
Галина Петрівна

-

-

начальник відділу освіти, молоді і спорту
Бережанської міської ради, голова комісії
провідний спеціаліст відділу освіти, молоді і
спорту Бережанської міської ради, секретар комісії
музичний керівник ЗДО «Золотий ключик»
Бережанської міської ради
секретар Бережанської міської ради (за згодою)
директор ЗДО «Сонечко» Бережанської міської
ради
юрисконсульт відділу освіти, молоді і спорту
Бережанської міської ради
голова Бережанської районної організації
Тернопільської обласної організації профспілки
працівників освіти і науки України (за згодою)
районний педіатр КНП «Бережанська центральна
районна лікарня» Бережанської районної ради (за
згодою)
директор Посухівського НВК «ЗНЗ 1ст.-ДНЗ»
Бережанської міської ради

2 0 2 0 _ 5 4 8 _ Затвердити звіт про виконання бюджету Бережанської міської територіальної громади
за І півріччя 2020 року з такими показниками:
дохідної частини міського бюджету в сумі 59343372,62 грн. (п’ятдесят дев’ять
мільйонів триста сорок три тисячі триста сімдесят дві гривні 62 коп.), в тому числі:
загального фонду – у сумі 57963140,63 грн. (п’ятдесят сім мільйонів дев’ятсот
шістдесят три тисячі сто сорок гривень 63 коп.);
спеціального фонду – у сумі 1380231,99 грн. (один мільйон триста вісімдесят тисяч
двісті тридцять одна гривня 99 коп.).
- видаткової частини міського бюджету в сумі 57586481,75 грн. (п’ятдесят сім
мільйонів п’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 75 коп.),
в тому числі:
загального фонду – у сумі 56149682,43 грн. (п’ятдесят шість мільйонів сто сорок
дев’ять тисяч шістсот вісімдесят дві гривні 43 коп.);
спеціального фонду – у сумі 1436799,32 грн. (один мільйон чотириста тридцять шість
тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 32 коп.).

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Бережанської міської ради
…... липня 2020 року №
Звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року
Доходи
тис.грн.

План на рік
з
урахуванням
змін

Назва
ККД
1
1

4
2

3

Загальний фонд
План на
Фактичні
вказаний
надходження
період з
за вказаний
урахуванням
період
змін
5
8
4
5

%
виконання
на
вказаний
період
16
6

План на рік
з
урахуванням
змін

10,0

10000000

Податкові надходження

60 515,0

30 260,8

28 890,0

95,5

11010000

Податок та збір на доходи
фізичних осіб

38 160,0

19 465,0

19 079,6

98,0

-

-

-

1 459,0

525,5

279,7

53,2

13000000

Податок на прибуток підприємств
Рентна плата та плата за
використання інших природних
ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та
послуги

6 100,0

3 020,0

2 687,1

89,0

18000000

Місцеві податки

14 796,0

7 250,3

6 843,6

94,4

19000000

Інші податки та збори

-

-

20000000

Неподаткові надходження

2 035,0

961,8

25000000

в т.ч. власні надходження

30000000

Доходи від операцій з капіталом

-

-

-

40000000

Офіційні трансферти

47 063,7

28 377,6

28 370,4

50000000

Цільові фонди

11020000

702,7

73,1

7

0,00

8
5,7

9,5

9,5

1266,5

633,3

308,1

3100,0

1090,0

500,00

249,00

10
167,4

5,7

608,3

%
виконання
на
вказаний
період

9

10,0

1216,5

0,00

Спеціальний фонд
План на
Фактичні
вказаний
надходження
період з
за вказаний
урахуванням
період
змін

298,7
984,1

167,4
48,7
49,1
90,3

100,0
0,00

78,5

31,5

КВК

Всього без врахування
трансфертів

62 550,0

31 222,6

29 592,7

94,8

Всього по доходах

109 613,7

59 600,2

57 963,1

97,3

КФК

Назва
2

1
01

План на рік
з
урахуванням
змін
3

Видатки
Загальний фонд
План на
%
Касові
вказаний
виконання
видатки за
період з
на
вказаний
урахуванням
вказаний
період
змін
період
4
5
6

4 876,5

1 978,0

План на рік
з
урахуванням
змін

Спеціальний фонд
План на
Касові
вказаний
видатки за
період з
вказаний
урахуванням
період
змін
8
9

7

1 380,2

69,8

%
виконання
на
вказаний
період
10

Міська рада

34 554,0

20 543,8

16 378,4

79,7

4 211,1

1 915,8

429,4

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями
на неї

14 857,8

6 992,1

6 587,1

94,2

-

-

12,1

-

енергоносії

342,5

153,7

133,0

86,6

14 557,5

7 314,5

6 841,4

93,5

12,1

12,1

12,1

100,0

12 967,0

6 089,3

5 729,6

94,1

312,5

138,2

124,9

90,4

9,5

9,5

-

1 893,0

915,8

876,4

22,4

з них :

01

0150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями
на неї
енергоносії

01

3032

01

3104

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку
Забезпечення соціальними
послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з
похилим віком, хворобою,
інвалідністю

-

95,7

10,0

5,0

1,6

31,2

01

3192

Заходи державної політики з питань
дітей та їх соціального захисту
Надання фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів
і осіб з інвалідністю, діяльність
яких має соціальну спрямованість

01

3210

Організація та проведення
громадських робіт

60,8

30,5

12,1

39,6

01

3242

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

710,0

477,0

270,7

56,8

01

5041

706,1

569,2

484,1

85,0

01

6013

185,0

185,0

185,0

100,0

1 310,0

01

6030

7 365,0

3 965,0

3 316,9

83,7

2 089,7

01

7130

295,0

295,0

25,3

8,6

01

7350

01

7461

01

7650

01

7660

01

3112

Утримання та фінансова підтримка
спортивних споруд
Забезпечення діяльності
водопровідно-каналізаційного
господарства
Організація благоустрою населених
пунктів
Здійснення заходів із землеустрою
Розроблення схем планування та
забудови територій (містобудівної
документації)
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
Проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки чи права
на неї
Підготовка земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав на них
комунальної власності для продажу
на земельних торгах та проведення
таких торгів

20,0

10,0

9,3

92,6

15,0

15,0

15,0

100,0

2 600,0

1 300,0

884,6

68,0

-

-

12,1

1 310,0
54,7

-

337,3

25,7

-

-

30,0

30,0

-

-

10,3

10,3

-

-

189,0

189,0

-

-

20,0

20,0

6,5

32,5

30,0

30,0

-

-

01

7691

Виконання заходів за рахунок
цільових фондів, утворених
Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої
влади і фондів, утворених
Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, органами
місцевого

01

7693

Інші заходи, пов`язані з
економічною діяльністю

15,0

15,0

-

Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха

110,0

110,0

58,1

52,8

Заходи та роботи з мобілізаційної
підготовки місцевого значення

6,0

6,0

3,6

59,2

8110
01
01

8220

249,0

10,0

5,7

59,9

-

-

01

8330

Інша діяльність у сфері екології та
охорони природних ресурсів

01

8700

Резервний фонд

520,0

390,2

-

01

9410

1 296,0

1 296,0

1 296,0

100,0

01

9750

Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок
коштів медичної субвенції
Субвенція з місцевого бюджету на
співфінансування інвестиційних
проектів

2 950,0

2 400,0

1 000,0

41,7

01

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 085,2

1 085,2

945,0

87,1

9800

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
розвитку регіонів

155,0

155,0

155,0

100,0

01

500,0

-

-

-

06

Відділ освіти, молоді та спорту

64 556,1

36 010,9

31 959,9

88,8

в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями
на неї

55 853,1

31 633,3

29 232,0

92,4

5 656,8

2 850,1

2 076,6

72,9

1 158,9

572,3

510,5

89,2

2193,1

1484,4

833,6

56,2

06

0160

енергоносії
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

06

1010

Надання дошкільної освіти

14 580,0

7 541,8

6 364,4

84,4

1013,5

513,5

74,7

14,6

06

1020

39 743,7

22 702,9

21 135,4

93,1

843,9

635,2

557,8

87,8

06

1090

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти (у тому числі з дошкільними
підрозділами (відділеннями,
групами))
Надання позашкільної освіти
закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми

2 500,0

1 704,0

1 579,6

92,7

06

1150

Методичне забезпечення діяльності
закладів освіти

996,5

619,9

506,1

81,6

06

1161

2 440,0

1 224,4

1 013,0

82,7

06

1162

173,7

1,8

-

06

1170

1 271,3

749,5

202,8

27,1

06

3131

29,0

6,0

20,7

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти
Інші програми та заходи у сфері
освіти
Забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів
Здійснення заходів та реалізація
проектів на виконання Державної
цільової соціальної програми
«Молодь України»

30,0

-

-

8,8

-

06

3140

06

5011

06

5012

06

5031

06

7361

06

7363

10

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів
на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи)
Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту
Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту
Утримання та навчальнотренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Співфінансування інвестиційних
проектів, що реалізуються за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Виконання інвестиційних проектів
в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій
Відділ культури, туризму та
релігій
в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями
на неї

180,0

-

-

-

30,0

26,0

10,4

39,9

20,0

10,0

-

-

1 432,0

829,3

631,8

76,2

18,0

18,0

18,0

100,0

24,3

24,3

24,3

100,0

293,3

293,3

150,0

51,1

9 314,0

5 458,2

4 863,3

89,1

439,1

244,6

173,8

71,1

8 652,3

5 033,7

4 648,1

92,3

134,0

67,0

112,9

168,5

393,5

238,0

94,6

39,7

630,0

342,1

288,6

84,4
171,6

120,4

10

0160

енергоносії
Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

10

1100

Надання спеціальної освіти
мистецькими школами

5 270,0

3 313,7

3 058,0

92,3

235,0

142,5

10

4030

Забезпечення діяльності бібліотек

1 220,0

628,2

509,0

81,0

0,6

0,3

1,9

642,3

10

4040

Забезпечення діяльності музеїв i
виставок

690,0

369,4

301,0

81,5

2,0

1,0

950,0

514,5

441,8

85,9

201,5

100,8

530,0

266,3

241,9

90,8

10

4060

10

4081

Забезпечення діяльності палаців i
будинків культури, клубів, центрів
дозвілля та iнших клубних закладів
Забезпечення діяльності інших
закладів в галузі культури і
мистецтва

10

4082

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

24,0

24,0

23,0

95,8

Фінансове управління

2 948,1

2 948,1

2 948,1

100,0

355,9

355,9

355,9

100,0

355,6

355,6

355,6

100,0

-

-

-

2 592,2

2 592,2

100,0

64 961,0

56 149,7

86,4

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

6 843,3

3 644,7

1 436,8

39,4

з них :

37

37

0160

9410

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
в тому числі:
заробітна плата з нарахуваннями
на неї
енергоносії
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок
коштів медичної субвенції
Всього по видатках

Секретар міської ради

2 592,2
111 372,2

Петро ГОНЧАР

2 0 2 0 _ 5 4 9 _ Делегувати повноваження замовника та визнати Уповноваженим замовником з
будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу та допоміжних приміщень
«Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бережанської міської ради
Тернопільської області» по вул. Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області» Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
2.
Надати дозвіл міському голові Музичці Володимиру Ярославовичу, на укладення
договору на делегування функцій замовника для реалізації проекту із будівництва
«Капітальний ремонт спортивного залу та допоміжних приміщень «Бережанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської
області» по вул. Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області» з Управлінням
капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
3.
Затвердити проект Договору між Бережанською міською радою та Управлінням
капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації на
делегування функцій замовника для реалізації проекту із будівництва «Капітальний
ремонт спортивного залу та допоміжних приміщень «Бережанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 Бережанської міської ради Тернопільської області» по вул.
Садова 5 в м. Бережани Тернопільської області» (додається).
2 0 2 0 _ 5 5 0 _ Надати попередню згоду на прийняття у комунальну власність Бережанської міської
територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної
власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку
1.
2.
Надати попередню згоду на передачу у комунальну власність Саранчуківської
об’єднаної територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної
комунальної власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай,
згідно додатку 2.
3.
Надати попередню згоду на передачу у комунальну власність Нараївської об’єднаної
територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної
власності сіл Бережанського району, міста Бережани, сіл Лісники та Рай, згідно додатку
3.
4.
Надати попередню згоду на передачу у спільну сумісну комунальну власність
Бережанської міської територіальної громади, Нараївської об’єднаної територіальної
громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна із
переліку об’єктів спільної комунальної власності сіл Бережанського району, міста
Бережани, сіл Лісники та Рай, з встановленим порядком користування згідно додатку 4.
5.
Надати попередню згоду на прийняття у комунальну власність Бережанської міської
територіальної громади нерухомого майна із переліку об’єктів спільної комунальної
власності сіл Бережанського району .
6.
Секретарю міської ради Петру Гончару дане рішення надіслати Бережанській районній
раді.
7.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Володимира
Музичку.

ПЕРЕЛІК
об’єктів спільної комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність Бережанської міської територіальної громади
№
Назва об’єкту нерухомого майна
Площа
Місце знаходження
Кадастровий номер
Примітка
п\п
об’єкту
земельної ділянки
1.
2.

3.

4.

Нежитлова будівля, поліклініка, медичне
обладнання та інше майно
Земельна ділянка для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги
Комплекс нежитлових будівель, обладнання та
майно:
-хірургічний корпус (А-2), площа 2189,2 кв.м.,
-терапевтичний корпус з галереєю, Б-4, площа
2715,8 кв.м.;
- склад, В, площа 105,8 кв.м.;
- швидка допомога, Г-2, площа 680,1 кв.м.;
- Дизельна, Д, площею 94,9 кв.м.,
- інфекційний відділ, Е, 168,4 кв.м.;
- майстерня, И, площею 29,8 кв.м.;
- котельня, К, площею 170, 5 кв.м.,
- автогараж для вантажних автомобілів, М,
площею 99,4 кв.м.,
- дизельна:
- будинок для трансформаторної підстанції;
- Будинок дитячої лікарні ;
- склад продуктів і матеріалів, майно;
-Медичне обладнання водогрязелікарні
Земельна ділянка для будівництва та
обслуговування закладів охорони здоров’я та
соціальної допомоги

3049,3
кв.м.
0,2156 га

вул. С. Бандери, 21
м. Бережани
вул. С. Бандери, 21
м. Бережани

6253, 9
кв.м.

вул. Б.
Хмельницького, 52
м. Бережани

0,1556 га

Вул.
Хмельницького,52
м. Бережани

6120410100:04:005:0432

Реєстраційний номер майна
22983416
Реєстраційний номер майна
151002061204
Реєстраційний номер майна
26690161204

6120410100:04:006:0223

Реєстраційний номер майна
151324861204
Право постійного користування :
Комунальне некомерційне
підприємство «Бережанська
центральна районна лікарня»

5.

Земельна ділянка для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги

6.

Будинок культури, майно та обладнання

7.

Майно
та
обладнання
краєзнавчого музею
Адмінбудинок
А- I
А-2

8.

9.

10

Бережанського

Комплекс , нежитлові будинки:
Будинок райкіновідеомережі, А-2,
площею 876,1 кв.м.

1,4094 га

Вул. Хмельницького, 6120410100:04:006:0222
52 м. Бережани

вул. Міцкевича, 4 м.
Бережани
пл. Ринок, 1
м. Бережани
742,9 кв.м. вул. Шевченка, 13
«А»
м. Бережани
1236,8
кв.м.
-

1048, 3
кв.м.

Гараж «Д»
37,4 кв.м.
Гараж «Е»
35,7 кв.м.
Гараж «Є»
34,1 кв.м.
Гараж «Ж»
32,7 кв.м.;
Гараж «З»
32,3 кв.м.
Майно та обладнання
Земельна ділянка для будівництва та
0,172 га
обслуговування будівель закладів культурнопросвітницького обслуговування

вул. І. Франка, 2 м.
Бережани

вул. І.Франка, 2 м.
Бережани

-

-

Реєстраційний номер майна
148139161204
Право постійного користування :
Комунальне некомерційне
підприємство «Бережанська
центральна районна лікарня»
Реєстраційний номер майна
969173261105
Реєстраційний номер майна
805342661204
Право оперативного управління :
Бережанське
об’єднане
управління пенсійного фонду
України в
Тернопільській
області
Реєстраційний номер майна
960053961105

6120410100:04:011:0348 Реєстраційний номер майна
759115961204
Право постійного користування
КП «Майновик» Бережанської
районної ради

11.

Нежитлове приміщення

12.

Нежитлове приміщення, гараж

13.

Гаражі (5 шт.)

14.

Комплекс, нежитлові будівлі

15

Земельна ділянка для будівництва та
обслуговування будівель закладів охорони
здоров’я та соціальної допомоги
Гаражі
1-1 – гараж, площею 18,6 кв.м.;
1-2 – гараж , площею 18,5 кв.м.;
1-3 - гараж, площею 18,9 кв.м.;
1-4 - гараж , площею 18,5 кв.м.

16

-

вул. Шевченка, 13 м.
Бережани

-

91,5 кв.м.

вул. Б.
Хмельницького, 2
«Д» м. Бережани
вул. Шевченка м.
Бережани
290,7 кв.м. вул. Шевченка, 14
м. Бережани
0,0432 га вул. Шевченка, 14 м. 6120410100:04:010:0197
Бережани
74,5 кв.м.

вул. Руська, 10
м. Бережани

-

Використовується відділом
агропромислового розвитку
Бережанської РДА
Реєстраційний номер майна –
21917066
Реєстраційний номер майна
8025171
Реєстраційний номер майна
150032761204
Реєстраційний номер майна
1236212161105
Право оперативного управління:
Відділ освіти Бережанської
районної державної
адміністрації.

Додаток №2

№
п\п
2.

ПЕРЕЛІК
об’єктів спільної комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність Саранчуківської об’єднаної
територіальної громади
Назва об’єкту нерухомого майна
площа
Місце знаходження
Умовний
Суб’єкт права
розподіл
Нежитлове приміщення , гараж
Вул. Шевченка, м.
4 шт.
Саранчуківська
Бережани
об’єднана
територіальна громада
Додаток №3
ПЕРЕЛІК
об’єктів спільної комунальної власності, які підлягають передачі у комунальну власність Нараївської об’єднаної
територіальної громади

№
п\п
2.

Назва об’єкту нерухомого майна

площа

Нежитлове приміщення, гараж

-

Місце
знаходження
Вул. Шевченка,
м. Бережани

Умовний розподіл

Суб’єкт права

4 шт.

Нараївська
об’єднана
територіальна громада

Додаток №4
ПЕРЕЛІК
об’єктів спільної комунальної власності, які підлягають передачі у спільну сумісну комунальну власність Бережанської
міської територіальної громади, Саранчуківської об’єднаної територіальної громади та Нараївської об’єднаної територіальної
громади з встановленим розподілом користування
№
п\п
1.

Назва об’єкту нерухомого майна

площа

Нежитлова будівля, адмінбудинок
(реєстраційний номер майна
952583961105)

3403,2
кв.м.

Місце
знаходження
Вул. Шевченка,
15 м. Бережани

Умовний розподіл
I – поверх;
IV- поверх;
Зал засідань
Підвал

II поверх
III поверх

Суб’єкт права
Бережанська
громада

міська

територіальна

Саранчуківська об’єднана територіальна
громада
Нараївська об’єднана територіальна
громада

2 0 2 0 _ 5 5 1 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, комунальної
власності, площею 2161 кв. м. цільове призначення якої змінюється з цільового
призначення – для іншого сільськогосподарського призначення (код КВЦПЗ 01.13) на –
для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03), кадастровий
номер – 6120410100:01:001:1190 по вул. Замость, 6 в м. Бережани, яка перебуває в
оренді гр. Куліковської Оксани Василівни, жительки м. Бережани, пл. ___________.
1.1. Передати у власність гр. Куліковській Оксані Василівні, жительці м. Бережани,
пл. __________ земельну ділянку площею 2161 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства по вул. Замость, 6 в м. Бережани.
1.2. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 19.07.2019 року, за кадастровим
номером– 6120410100:01:001:1190 по вул. Замость, 6 в м. Бережани наданої в
оренду гр. Куліковській Оксані Василівні у зв’язку із передачею у власність
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 5 5 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, приватної власності,
площею 90 кв. м. цільове призначення якої змінюється з цільового призначення – для
будівництва індивідуальних гаражів (код КВЦПЗ 02.05) на – для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (код КВЦПЗ
02.01), кадастровий номер – 6120410100:04:012:0059 по вул. І. Франка, 3/2 в м.
Бережани, яка перебуває в у власності гр. Дякової Наталії Анатоліївни.
2 0 2 0 _ 5 5 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, комунальної
власності, площею 235 кв. м. цільове призначення якої змінюється з цільового
призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування (код КВЦПЗ 03.01) на – для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти
(код КВЦПЗ 03.02), кадастровий номер –
6120410100:04:010:0271 по вул. Шевченка, 12 в м. Бережани.
2 0 2 0 _ 5 5 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Солтисяк Марії
Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 20 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Корольова, 3«а» в м.
Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Солтисяк Марії Ярославівні, жительці м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 20 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани (код по
КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:001:0265, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 5 5 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Стойко Галині
Михайлівні, жительці с. Рай, вул. ___________ земельної ділянки площею 2436 кв. м.
для ведення особистого селянського господарства в с. Рай із земель не наданих у
власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Стойко Галині Михайлівні , жительці с. Рай, вул.
___________ земельну ділянку площею 2436 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства в с. Рай (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення
особистого
селянського
господарства,
кадастровий
номер
6120410100:03:001:0003, землі сільськогосподарського призначення ), із земель не
наданих у власність чи користування.

Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 5 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сікорі Володимиру
Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 70 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. Степана Бандери в м.
Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Сікорі Володимиру Богдановичу, жителю м. Бережани,
вул. ___________ земельну ділянку площею 70 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу по вул. Степана Бандери в м. Бережани (код по
КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:005:0616, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 5 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Мотурняк Людмилі
Богданівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Мотурняк Людмилі Богданівні, жительці м. Бережани, вул.
___________земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0013, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 5 8 _ Припинити гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, ___________ право
оренди земельної ділянки площею
651 кв. м. (кадастровий номер
6120410100:04:005:0226) наданої для розміщення та обслуговування будівель та споруд
міні бару «Над потоком» і танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м.
Бережани, у зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості.
1.
Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 28.12.2009 року.
2 0 2 0 _ 5 5 9 _ Припинити гр. Женчак Ларисі Анатоліївні, жительці м. Бережани, ___________ право
оренди
земельної
ділянки
площею
17
кв.
м.
(кадастровий
номер
6120410100:04:005:0227) наданої для розміщення та обслуговування будівель та споруд
міні бару «Над потоком» і танцювальної площадки по вул. Міцкевича, 5«а» в м.
Бережани, у зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості.
1.
Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 28.12.2009 року.
2 0 2 0 _ 5 6 0 _ Надати гр. Мостепанюку Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ в
оренду, з правом пролонгації, терміном до 01.07.2023 року земельну ділянку площею
651 кв. м. (кадастровий номер 6120410100:04:005:0226) для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі по вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани
1.
Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2.
Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 1 _ Надати гр. Мостепанюку Богдану Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ в
оренду, з правом пролонгації, терміном до 01.07.2023 року земельну ділянку площею
3.

17 кв. м. (кадастровий номер 6120410100:04:005:0227) для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі вул. Міцкевича, 5«а» в м. Бережани
1.
Орендну плату встановити в розмірі 3% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2.
Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому законодавством
порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Мотурняк Людмилі
Богданівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Мотурняк Людмилі Богданівні, жительці м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 40 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0013, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сипень Ярославу
Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 60 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Сипень Ярославу Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 60 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0027, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Харів Христині Олегівні,
жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу № 35 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Харів Христині Олегівні, жительці м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 35 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0014, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 5 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Болюху Василю
Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 54 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.

Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Болюху Василю Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 54 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0012, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Халупі Василю
Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24
кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №43 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Халупі Василю Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 43 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0021, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Тиманському Олегу
Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 42 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Тиманському Олегу Степановичу, жителю м. Бережани,
вул. ___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 42 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0017, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 6 8 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Кір’ян Оксані Іванівні,
жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу № 57 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Кір’ян Оксані Іванівні, жительці м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 57 по вул. Тепла,25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0023, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
1.

2 0 2 0 _ 5 6 9 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Козицькому Петру
Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 58 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Козицькому Петру Степановичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 58 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0018, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 0 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Канюці Анатолію
Петровичу, жителю с. Крихівці, вул. ___________, Івано – Франківської області
земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №
47 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Канюці Анатолію Петровичу, жителю с. Крихівці, вул.
___________, Івано – Франківської області земельну ділянку площею 24 кв. м. для
будівництва та обслуговування автогаражу № 47 по вул. Тепла,25 в м. Бережани
(код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий
номер 6120410100:04:011:0022, землі житлової та громадської забудови), із земель
міста не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 1 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Карабанику Володимиру
Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 49 по вул.Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Карабанику Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани,
вул. ___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 49 по вул. Тепла,25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:1030, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 2 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Ковальському Любомиру
Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 56 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Ковальському Любомиру Михайловичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва
та обслуговування автогаражу № 56 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по

КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0030, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 3 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сівко Дмитру
Романовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 53 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Сівко Дмитру Романовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 53 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0020 землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ «Тернопільобленерго»
земельної ділянки площею 0,0463 га м. для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по
вул. Вільховецька в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0463 га
01.05 - охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0245 га
01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0182 га
01.05- охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0103 га
2.
Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ «Тернопільобленерго»
земельну ділянку площею 0,0463 га для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії по вул. Вільховецька в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14.02. для
розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії кадастровий номер
6120410100:03:002:0443 землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 5% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
3.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 5 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення в оренду ВАТ
«Тернопільобленерго» земельної ділянки площею 1,2409 га для розміщення,
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі
електричної та теплової енергії по вул. Шевченка, 146 в м. Бережани із земель міста не
наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
01.05- охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0139 га
01.05 - охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0064 га
01.05- охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,0015 га

01.05- охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи – 0,1633 га
2.
Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року ВАТ «Тернопільобленерго»
земельну ділянку площею 1,2409 га для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії по вул. Шевченка, 146 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 14,02. для
розміщення , будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії кадастровий номер
6120410100:04:018:0244 землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Орендну плату встановити в розмірі 9% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.(606800,0 нормат грош)
4.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 5 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Орловській Світлані
Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 61 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Орловські Світлані Ярославівні, жительці м. Бережани,
вул. ___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 61 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0028)землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Тронці Михайлу
Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 44 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста 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. Тронці Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 44 по вул. Тепла,25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0034, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
24.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 5 7 7 _ Скасувати п. 1.19 рішення сесії міської ради № 1311 від 23 квітня 2019 року про
продовження гр. Плекан Галині Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. ___________
договору сервітутного користування земельною ділянкою площею 17,50 кв. м. для
обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) №26 по вул. Міцкевича, у
зв’язку з відчуженням об’єкту за згодою сторін.
1. Розірвати договір особистого сервітуту на земельну ділянку від 25.05.2015 року №
177 за взаємною згодою сторін.
2 0 2 0 _ 5 7 8 _ Надати гр. Шкляр Ользі Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ в
сервітутне користування, терміном до 01.05.2022 року земельну ділянку площею 17,50
кв. м. для обслуговування малої архітектурної форми (павільйону) № 26 по вул.
Міцкевича в м. Бережани.

Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2.
Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного користування
терміном до 10.08.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 7 9 _ Продовжити терміном до 01.07.2025 року гр. Маді Ігорю Богдановичу, жителю м.
Бережани вул. ___________ сервітутне користування умовної частки земельної ділянки
площею 27,00 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення по пл. Ринок, 2/1 в
м. Бережани.
1.1. Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки.
1.2. Право користування оформити шляхом укладання договору сервітутного
користування до 20.08.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 0 _ Продовжити терміном до 01.07.2023 року ТзОВ «Торгпреса» м. Тернопіль, вул. Дівоча, 3
дію особистого строкового сервітуту для обслуговування тимчасової споруди площею
6,0 кв. м. для провадження підприємницької діяльності в м. Бережани по вул.
Шевченка.
2. Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельних
ділянок.
3. Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного користування.
2 0 2 0 _ 5 8 1 _ Надати гр. Байко Богдану Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 505 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Манастирського, 29 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 2 _ Надати гр. Цимбалісті Галині Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Кобилянської, 5 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 3 _ Надати гр. Савчуку Василю Леоновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 583 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Богуна, 2 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 4 _ Надати гр. Климко Вірі Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Золочівська, 22 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 5 _ Надати гр. Клачко Володимиру Мирославовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної
ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 27 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 6 _ Надати гр. Заяць Зіновії Василівні та гр. Доценко Людмилі Михайлівні, жителям м.
Бережани, вул. ___________ дозвіл на складання технічної документації із
землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
1.

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Тернопільська,70 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 7 _ Надати гр. Папі Івану Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1284 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 8 _ Надати гр. Папі Івану Михайловичу, жителю с. Посухів, вул. ___________
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної
ділянки площею 1464 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с.
Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 8 9 _ Надати гр. Цяпута Оксані Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки
площею 33 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №4 по вул. Лесі
Українки, 16«г» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 0 _ Надати гр. Біланчину Михайлу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної
ділянки площею 31 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №25 по вул.
Лепких, 10«в» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 1 _ Продовжити терміном до 01.12 2020 року дію п. 7 рішення сесії міської ради №1572 від 20
грудня 2019 року щодо надання гр. Пашковські Марії Петрівні, жительці м. Бережани,
вул. ___________ дозволу на складання технічної документації із землеустрою, для
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права
власності земельної ділянки площею 836 кв. м. для ведення садівництва по вул.
Крушельницької в м. Бережани.
2 0 2 0 _ 5 9 2 _ Надати гр. Серняку Борису Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул.Адамівська,6 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 3 _ Надати гр. Серняку Борису Йосиповичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 251 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Адамівська в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 4 _ Надати гр. Савичу Ігорю Романовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Адамівська, 8 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 5 _ Надати гр. Матвіїв Інні Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права оренди земельної ділянки
площею 52 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №3 по вул. Б.
Хмельницького, 2«д» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 6 _ Надати гр. Хомі Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська, 68 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 7 _ Надати гр. Хомі Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 620 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська в м.
Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 8 _ Надати гр. Адамовичу Павлу Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Лесі Українки, 27 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 5 9 9 _ Відмовити КСП птахофірма «Бережанська» у наданні дозволу на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі, площею 10,56 га, оскільки дана земельна ділянка розміщена за межею
населеного пункту, та не є комунальною власністю міської ради.
2 0 2 0 _ 6 0 0 _ Надати гр. Дурисвіт Надії Юріївні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 639 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Підгірна, 12 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 0 1 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Кондратенко Ользі Петрівні, жительці м.
Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 580 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Золочівська.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 2 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Козовській Лідії Василівні, жительці с.
___________, Бережанського району оренду земельної ділянки площею 400 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани в урочищі «Біля цвинтаря».
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 3 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Миколишин Олександрі Василівні, жительці
м. Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 250 кв. м. для
ведення городництва в м. Бережани в урочищі «Біля цвинтаря».
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.

Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 4 _ Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Львівському Михайлу Богдановичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 200 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. С. Бандери.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 5 _ Надати терміном до 01.10.2020 року гр. Семеняк Ганні Іванівні, жительці м. Бережани,
вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 200 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. С. Бандери.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 6 _ Відмовити гр. Черкасові Валентині Георгіївні, жительці м. Бережани, вул. ___________ у
наданні земельної ділянки для ведення городництва по вул. С. Бандери в м. Бережани,
так як дана земельна ділянка перебуває у користуванні.
2 0 2 0 _ 6 0 7 _ Відмовити гр. Палійчук Зоряні Василівні, жительці м. Луцьк, вул. ___________ у наданні
земельної ділянки для ведення городництва по вул. С. Бандери, так як дана земельна
ділянка перебуває у користуванні.
2 0 2 0 _ 6 0 8 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Мединській Наталії Михайлівні, жительці с.
Лісники, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення
городництва в с. Лісники в урочищі «Біля щасливої дороги».
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 0 9 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Гиркало Андрію Зеновійовичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 875 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Братів Лепких.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 1 0 _ Надати терміном до 01.11.2020 року гр. Цимбалістому Миколі Петровичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ в оренду земельну ділянку площею 94 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по вул. Кобилянської.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 1 1 _ Лист Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 18-19-0.51-3359/220 від 12.06.2020 року прийняти до відома.
1.
Відмовити у наданні погодження щодо надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою для передачі у власність гр. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 0,12 га для ведення садівництва
на території Бережанської міської ради, так як дана земельна ділянка перебуває у
користуванні ДП «Бережанське лісомисливське господарство».
2 0 2 0 _ 6 1 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 394 кв. м. для будівництва та обслуговування
2.

житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:009:0520 гр. Гоць
Михайлу Степановичу по вул. Рильського, 17 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Гоць Михайлу Степановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 394 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Рильського, 17 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Гоць Михайлу Степановичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 502 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:013:0272 гр.
Запотоцькому Петру Ярославовичу по вул. Манастирського, 17 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Запотоцькому Петру Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 502 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Манастирського, 17 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Запотоцькому Петру Ярославовичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 889 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:008:0456 гр. Голух Ганні
Григорівні по вул. Мечнікова, 53 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Голух Ганні Григорівні, жительці м. Бережани, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 889 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Мечнікова, 53 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Голух Ганні Григорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1800 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0078 гр.
Шинклярському Михайлу Богдановичу та гр. Шинклярській Михайлині Григорівні по
вул. Стефаника, 23 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу та гр. Шинклярській
Михайлині Григорівні, жителям с. Посухів, вул. ___________ безоплатно у
спільну сумісну власність земельну ділянку площею 1800 кв. м. для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Стефаника, 23 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.

Гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу та гр. Шинклярській Михайлині
Григорівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог
ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 924 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:001:0085 гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу в с.
Посухів.
1.
Встановити обмеження на земельну ділянку:
код 01.03 - охоронна зона навколо об’єкта транспорту. Підземний газопровід
(магістральний) високого тиску.
2.
Передати гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу жителю с. Посухів, вул.
___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 924 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
3.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
4.
Гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 7 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею1043 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:001:0086 гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу в с.
Посухів.
1.
Передати гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу жителю с. Посухів, вул.
___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1043 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Шинклярському Михайлу Богдановичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 8 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1426 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:003:0069 гр. Шинкляр Віктору Івановичу в с.
Посухів.
1.
Передати гр. Шинкляру Віктору Івановичу жителю с. Посухів безоплатно у
власність земельну ділянку площею1426 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Шинкляру Віктору Івановичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 1 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1225 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120410100:03:001:0005 гр. Гальковичу Євгену Даниловичу в с.
Рай.
1.
Передати гр. Гальковичу Євгену Даниловичу, жителю с. Рай, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею1225 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Рай.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.

Гр. Гальковичу Євгену Даниловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1584 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:001:0680 гр. Кивух Ірині Василівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Кивух Ірині Василівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1584 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кивух Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1502 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:001:0683 гр. Кивух Ірині Василівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Кивух Ірині Василівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1502 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кивух Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 800 кв. м. для ведення особистого селянського
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за кадастровим
номером 6120486000:02:001:0681 гр. Кивух Ірині Василівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Кивух Ірині Василівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 800 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кивух Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1100 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:006:0004 гр. Кивух Ірині Василівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Кивух Ірині Василівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1100 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кивух Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 4 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0679 гр. Кивух Ірині
Василівні по вул. Шашкевича, 21 в с. Посухів.
3.

Передати гр. Кивух Ірині Василівні, жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Шашкевича, 21 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Кивух Ірині Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 56 кв. м. для будівництва та обслуговування
автогаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим
номером 6120410100:04:005:0011 гр. Пусь Наталії Миколаївні по вул. Степана Бандери
в м. Бережани.
1.
Передати гр. Пусь Наталії Миколаївні, жительці м. Бережани, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку 56 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу по вул. С. Бандери в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Пусь Наталії Миколаївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 6 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120486000:02:001:0722 гр. Лапунька
Надії Василівні, Лапунька Олегу Михайловичу, Шинкляр Ользі Михайлівні по вул.
Шашкевича, 36 в с. Посухів.
1.
Передати гр. Лапунька Надії Василівні та гр. Шинкляр Ользі Михайлівні жителям
с.Посухів, вул. ___________ та гр. Лапунька Олегу Михайловичу, жителю с.
Вільховець, вул. ___________безоплатно у спільну сумісну власність земельну
ділянку площею 2500 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Шашкевича, 36 в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Лапунька Надії Василівні, Лапунька Олегу Михайловичу, Шинкляр Ользі
Михайлівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до
вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 7 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 3401 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:001:0721 гр. Лапунька Надії Василівні в с.
Посухів.
1.
Передати гр. Лапунька Надії Василівні жительці с. Посухів, вул.
___________безоплатно у власність земельну ділянку площею 3401 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Лапунька Надії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 8 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1209 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
1.

кадастровим номером 6120486000:02:001:0720 гр. Лапунька Надії Василівні в с.
Посухів.
1.
Передати гр. Лапунька Надії Василівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1209 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Лапунька Надії Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 2 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1471 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120486000:02:003:0057 гр. Бугай Іванні Євстахівні в с. Посухів.
1.
Передати гр. Бугай Іванні Євстахівні жительці с. Посухів, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1471 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Посухів.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Бугай Іванні Євстахівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 0 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1163 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120410100:03:001:0305 гр. Безкоровайній Марії Федорівні в с.
Рай.
1.
Передати гр. Безкоровайній Марії Федорівні жительці с. Рай, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1163 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Рай.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Безкоровайній Марії Федорівні виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 1 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1551 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120410100:02:002:0484 гр. Шепеті Володимиру Степановичу в
с. Лісники.
1.
Передати гр. Шепеті Володимиру Степановичу жителю с. Лісники, вул.
___________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1551 кв. м. для
ведення особистого селянського господарства в с. Лісники.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Шепеті Володимиру Степановичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 2 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 50 кв. м. для будівництва та обслуговування
автогаражу за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим
номером 6120410100:04:017:0449 гр. Білику Остапу Мар’яновичу по вул. Лесі
Українки, 6 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Білику Остапу Мар’яновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку 50 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу по вул. Лесі Українки, 6 в м. Бережани.

Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Білику Остапу Мар’яновичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 3 _ Припинити гр. Зілінському Володимиру Євгеновичу, жителю м. Бережани вул.
___________ право оренди земельної ділянки площею 24 кв. м. (кадастровий номер
6120410100:04:011:0370) наданої для будівництва обслуговування автогаражу № 1 по
вул. Тепла, 23 в м. Бережани у зв’язку з добровільною відмовою.
1.
Зняти з реєстрації договір оренди земельної ділянки від 06.09.2013 року.
2 0 2 0 _ 6 3 4 _ Передати гр. Зілінському Володимиру Євгеновичу, жителю м. Бережани вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 24 кв. м. (кадастровий номер
6120410100:04:011:0370) наданої для будівництва обслуговування автогаражу № 1 по
вул. Тепла, 23 в м. Бережани .
1.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2.
Гр. Зілінському Володимиру Євгеновичу виконувати обов’язки власника
земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 5 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 1225 кв. м. для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за
кадастровим номером 6120410100:03:001:0005 гр. Галькович Євгену Даниловичу в с.
Рай.
1.
Передати гр. Гальковичу Євгену Даниловичу жителю с. Рай, вул. ___________
безоплатно у власність земельну ділянку площею 1225 кв. м. для ведення
особистого селянського господарства в с. Лісники.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
3.
Гр. Галькович Євгену Даниловичу виконувати обов’язки власника земельної
ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 3 6 _ Відмовити гр. Андрусишин Ірині Йосипівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ у
достроковому розірванні договору оренди землі від 12.02.2010 року площею 317 кв. м.
наданої для обслуговування металевого кіоску по вул. Гагаріна, 12 в м. Бережани, за
кадастровим 6120410100:04:006:0002 у зв’язку з неподанням обґрунтування
доцільності дострокового розірвання договору за згодою сторін.
2.
Дане рішення довести до відома заявника.
2 0 2 0 _ 6 3 7 _ Надати терміном до 31.12.2020 року ТзОВ «Карпатнадра» в тимчасове користування для
проведення розвідувальних робіт земельну ділянку площею 2,4 га, із земель запасу в
межах населеного пункту з наступними координатами: точка А широта 49.401915
довгота 24.964915, точка Б широта 49.400700 довгота 24.965429, точка В широта
49.401147 довгота 24.968110, точка Г широта 49.402256 довгота 24.967466.
2.
Плату за тимчасове користування земельною ділянкою для проведення розвідувальних
робіт встановити за згодою сторін в розмірі 30 тис. грн.
3.
Юридичному відділу міської ради підготовити договір про тимчасове користування
земельною для проведення розвідувальних робіт.
2 0 2 0 _ 6 3 8 _ Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського бюджету в сумі 5000
гривень гр. Мазурак Ярославі Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________.
2.
Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської міської ради
виплатити допомогу.
2 0 2 0 _ 6 3 9 _ Надати дозвіл Бережанському міському комунальному підприємству «Добробут» на
внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в
установчих документах, а саме в графі «Зміна видів економічної діяльності додати такі
класифікатори видів економічної діяльності:
2.

43.12. Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
49.41. Вантажний автомобільний транспорт.
2 0 2 0 _ 6 4 0 _ Затвердити Програму з відзначення Дня Державного Прапора України, 29-ї річниці з Дня
проголошення незалежності України та Дня міста Бережани на 2020 рік згідно з
додатком.
2.
Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови,
згідно з розподілу обов’язків.
Додаток
Програма з відзначення Дня Державного Прапора України, 29-ї річниці з Дня
проголошення незалежності України та Дня міста Бережани на 2020 рік
Розділ 1.
Паспорт Програми
Відділ культури, туризму та релігій
1.
Ініціатор розроблення програми
Бережанської міської ради
Відділ культури, туризму та релігій
2.
Розробник програми
Бережанської міської ради
Відповідальний виконавець
Відділ культури, туризму та релігій
3.
програми
Бережанської міської ради
Відділи культури, туризму та релігій
4.
Учасники програми
Бережанської міської ради
Перелік місцевих бюджетів, які
Міський бюджет, кошти з інших джерел
5.
беруть участь у виконанні
фінансування, незаборонені чинним
програми
законодавством
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
6.
62,6 тис. грн.
програми, всього.
У тому числі :
6.1
Коштів міського бюджету
62,6 тис.грн.
Розділ 2.
Мета Програми
Щорічно наприкінці серпня ми відзначаємо День Державного Прапора України, День
Незалежності України та День міста Бережани. У 2020 році, через пандемію коронавірусу та
у зв’язку із запровадженням карантинних обмежень, святкування відбудуться в новому
форматі. Окремі заходи заплановано провести в онлайн-режимі, інші - відбудуться з
дотриманням усіх санітарних норм.
Прийняття даної Програми дозволить раціонально та прозоро використовувати бюджетні
кошти, передбачені на реалізацію заходів з відзначення Дня Державного Прапора України,
Дня Незалежності України та Дня міста Бережани .
Розділ 3.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела
фінансування, строки виконання Програми.
3.1. Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету. Орієнтовний обсяг
фінансування Програми становить 62,6 тис.грн.
3.2. Ресурсне забезпечення Програми:
Усього витрат на виконання
Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання
програми
програми
(тис.грн.)
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі :
62,6
міський бюджет
Кошти з інших джерел фінансування, незаборонені
0
чинним законодавством

Розділ 4.
Напрями діяльності та заходи Програми.
Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено у додатку 2.
Розділ 5.
Координація та контроль за ходом виконання Програми.
Координацію та контроль про хід виконання Програми здійснює відповідальний
виконавець – відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської ради.
6. Очікувані результати виконання Програми
Основним результатом виконання Програми має стати формування привабливого та
конкурентного туристичного продукту міста, що потягне за собою розвиток туристичної та
взаємопов’язаних з нею галузей, збереження самобутньої культури нашого краю.
Секретар міської ради

Петро ГОНЧАР

Додаток 2
4. Заходи з реалізації Програми з відзначення Дня Державного Прапора України, 29-ї річниці з Дня проголошення незалежності
України та Дня міста Бережани
Орієнтовні
обсяги
№
Назва напряму діяльності
Дата і місце
Відповідальний за
Перелік заходів програми
фінансування
п/п
(пріоритетні завдання)
проведення
проведення заходу
(вартість)
тис.грн.
Урочистості з нагоди Дня
Державного Прапора України
Відділ культури, туризму
- урочисте підняття Державного
23 серпня
1.
та 29-ї річниці з Дня
та релігій Бережанської
Прапора України
площа Ринок
проголошення незалежності
міської ради
України
- проведення
щорічного
конкурсу-пленеру
юних
художників «Вулиці рідного
24 серпня
міста» в рамках заходів
вулиці міста
присвячених
Дню
Відділ культури, туризму
Традиційний пленер-конкурс
незалежності України
та релігій Бережанської
2.
юних художників «Вулиці
- придбання сувенірів для
міської ради (художня
рідного міста»
переможців та учасників
До 30 серпня
3,00
школа)
пленеру
- нагородження та вручення
сувенірів
переможцям
30 серпня
пленеру-конкурсу
- виготовлення і друк дипломів,
грамот,
афіш,
оголошень, до 30 серпня
2,4
листівок
Відділ культури, туризму
- виготовлення і друк каталогу
Друкована і рекламна
3.
та релігій Бережанської
виставки картин «У моїй
продукція
міської ради
веселці – все моє життя…
до 15 серпня
1,1
Частина друга: Бережани»
художниці Любові Бай та її
вихованців

4.

5.

Змагання та конкурси для
дітей і молоді

Концертна програма
(віртуальна, онлайн)

Велопробіг «Бережани
рулять», присвячений Дню
міста Бережани
ВСЬОГО:
6.

- виготовлення і друк буклету
«Магдебурзьке право і
Бережани»
- виготовлення та друк книгифотоальбому, присвяченого
Дню міста Бережани
придбання
призів,
подарунків для відзначення
учасників конкурсу «Малюнок
на асфальті»
придбання
призів
для
відзначення переможців онлайнконкурсу «Місто у деталях»
Придбання
призів
,
подарунків
для
відзначення
переможців творчого конкурсу
«Бережани – там, де добре…»
Придбання призів та
подарунків для переможців та
учасників спортивних заходів

до 23 серпня

0,6

до листопада

49,9

до 30 серпня

2,0

Відділ освіти, молоді і
спорту Бережанської
міської ради

до 30 серпня

2,0

Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

до 30 серпня

2,0

Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

30 серпня

4,0

- виступи-привітання учасників
програми

30 серпня

-

- придбання
подарунків
для
відзначення учасників заходу

30 серпня

3,0
70,0

Відділ освіти, молоді і
спорту Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради
Відділ культури, туризму
та релігій Бережанської
міської ради

2 0 2 0 _ 6 4 1 _ Внести зміни в істотні умови договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які розташовані за межами населених пунктів на території Бережанської
міської територіальної громади, наступного змісту:
1.1.
В договорі оренди земельних ділянок площею 24, 0298 га за кадастровим
номером 6120410100:01:001:0658, та площею 23 га кадастровий номером
6120410100:01:001:0659 передбачити :
- Розмір орендної плати збільшити з 6% від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки до 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки;
- Термін оренди земельних ділянок 15 років з дня прийняття даного рішення.
1.2. В договорі оренди земельних ділянок площею 47,4395 га кадастровий номер
6120410100:01:001:0660,
площею
43,8447
га
кадастровий
номер
6120410100:01:001:0661 передбачити:
- Розмір орендної плати збільшити з 6% від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки до 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки;
- Термін оренди земельних ділянок 7 років з дня прийняття даного рішення.
2.
ПАП «Велес» укласти додаткові угоди до договорів оренди землі з урахуванням п. 1
даного рішення та провести їх державну реєстрацію
2 0 2 0 _ 6 4 2 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Синишин Ользі Михайлівні, жительці с. Рай,
вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 1000 кв. м. для ведення
городництва в с. Рай.
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 4 3 _ Продовжити терміном до 01.11.2020 року гр. Маслію Роману Івановичу, жителю м.
Бережани, вул. ___________ оренду земельної ділянки площею 650 кв. м. для ведення
городництва в м. Бережани по в урочищі «Біля цвинтаря».
1.
Право оренди земельної ділянки оформити шляхом укладання договору оренди і
його реєстрації.
2.
Орендну плату встановити в розмірі 6% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2 0 2 0 _ 6 4 4 _ Погодити, запропонований директорами мистецьких навчальних закладах Бережанської
міської територіальної громади, розмір плати за навчання за місяць з 01.09.2020 року:
1.1. Бережанська державна школа мистецтв:
фортепіано
- 200.00 грн.
струнно-смичкові інструменти:
- 150.00 грн
скрипка, альт, віолончель, контрабас
народні інструменти:гітара
- 200.00 грн.
баян, акордеон, бандура, цимбали, сопілка
- 150.00 грн.

-

духові та ударні інструменти:
флейта, кларнет, саксофон, труба, тромбон, туба,
ксилофон
вокально-хоровий відділ (із загальним інструментом):
сольний спів, хоровий клас
вокально-хоровий відділ (без загального інструмента)
сольний спів, хоровий клас
художнє відділення
хореографічне відділення

-

театральне відділення (із загальним інструментом)

-

-

- 150.00 грн.
- 200.00 грн.
- 150.00 грн.
- 150.00 грн.
- 200.00 грн.
(за умови відкриття)
- 100.00 грн.
(за умови відкриття)

-

театральне відділення (без загального інструмента)

- 50.00 грн.
(за умови відкриття)

1.2. Бережанська державна художня школа:
всі спеціалізації
-150 грн.
2.
Погодити пільги з плати за навчання у мистецьких навчальних закладах Бережанської
міської територіальної громади з 01.09.2020 року:
2.1. Про звільнення в повному обсязі від оплати за навчання:
- дітей-сиріт;
- дітей позбавлених батьківського піклування;
- дітей- інвалідів;
- дітей з багатодітних сімей:
- дітей з малозабезпечених; сімей
- дітей військовослужбовців Збройних сил України строкової та контрактної форми
служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні
службових обов’язків;
- дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної
операції;
- дітей учасників проведення антитерористичної операції;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.
2.2. За навчання в школі 2-х і більше дітей із однієї сім’ї погодити плату за навчання
однієї дитини в розмірі 100 відсотків, другої дитини – в розмірі 50 відсотків.
2.3. За навчання дітей на двох і більше відділах(спеціалізаціях) або на двох
інструментах погодити плату за перший відділ (спеціалізацію) та за один
інструмент в розмірі 100 відсотків, за навчання на другому відділі чи інструменті
- в розмірі 50 відсотків.
2.4. За навчання дітей, батьки яких є інвалідами І, ІІ групи та інвалідами з дитинства,
дітей одиноких матерів погодити плату в розмірі 50 відсотків
3.
За навчання в школі учнів старших 18 років погодити плату в розмірі 500 грн.
4.
Доручити начальнику відділу культури, туризму та релігій міської ради Мельничук
О.В. довести дане рішення до відома директорів мистецьких навчальних закладів
Бережанської міської територіальної громади.
2 0 2 0 _ 6 4 5 _ Затвердження акту постійної комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди
землі та природокористування від 23.07.2020 року Про погодження межових знаків
земельної ділянки Лютого О.В. по вул. Західна, 31 в м. Бережани.
2 0 2 0 _ 6 4 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, комунальної
власності, площею 235 кв. м. цільове призначення якої змінюється з цільового
призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування (код КВЦПЗ 03.01) на – для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти
(код КВЦПЗ 03.02), кадастровий номер –
6120410100:04:010:0271 по вул. Шевченка, 12 в м. Бережани.
2 0 2 0 _ 6 4 7 _ Надати гр. Ригайло Галині Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ та гр.
Бойко Ігорю Ярославовичу, жителю с. Білокриниця, вул. ___________ Підгаєцького
району дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності
земельної ділянки площею 674 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Ковшевича, 25 в м. Бережани.
1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 4 8 _ Надати гр. Проців Романні Іванівні та гр. Зарицькій Олександрі Михайлівні, жителям м.
Бережани, вул. ___________ дозвіл на складання технічної документації із
землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
посвідчення права власності земельної ділянки площею 657 кв. м. для будівництва та

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул.
Комарова, 31 в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 4 9 _ Надати гр. Сімутенко Марії Іванівні, жительці м. Єнакієво, вул. ___________ дозвіл на
складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки
площею 750 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд по вул. Верхня, 22«а» в м. Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 5 0 _ Надати гр. Околіта Василю Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної
ділянки площею 160 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Шевченка в м.
Бережани.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 5 1 _ Надати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці, с. ___________ дозвіл на складання
технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 0,4695
га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 5 2 _ Надати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці с. ___________ дозвіл на складання
технічної документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 0,1310
га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Посухів.
1.
Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 5 3 _ Надати гр. Лавренко Галині Василівні, жительці с. Посухів дозвіл на складання технічної
документації із землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та посвідчення права власності земельної ділянки площею 0,0786 га для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Посухів.
1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2020 року.
2 0 2 0 _ 6 5 4 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Хомі Віталію
Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 37 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Хомі Віталію Васильовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 37 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0033, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 5 5 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Бєлову Олександру
Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________земельної ділянки площею 24 кв. м.
для будівництва та обслуговування автогаражу № 62 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани із
земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Бєлову Олександру Євгеновичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та

обслуговування автогаражу № 62 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0039, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 5 6 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Розуменко Валентину
Сергійовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 59 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність Розуменко Валентину Сергійовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 59 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0031, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 5 7 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Гурку Ігорю
Андрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24 кв.
м. для будівництва та обслуговування автогаражу №41 по вул.Тепла, 25 в м. Бережани
із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність гр. Гурку Ігорю Андрійовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 41 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0041, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 5 8 _ Припинити право оренди земельної ділянки площею 29 кв. м. наданої для будівництва та
обслуговування автогаражу №17 по вул. Лепких, 10«в» в м. Бережани, кадастровий
номер 6120410100:04:005:0612 наданої в оренду Шинклярському Василю Михайловичу
у зв’язку із відчуженням будівлі та добровільною відмовою.
1.
Розірвати договір оренди земельної ділянки від 21.05.2020 року та зняти з
реєстрації.
2 0 2 0 _ 6 5 9 _ Надати в оренду терміном до 01.07.2025 року гр. Сулима Ірині Миколаївні, жительці м.
Вінниця, вул. ___________ земельну ділянку площею 29 кв. м. для будівництва та
обслуговування придбаного автогаражу №17 по вул. Лепких, 10«а» в м. Бережани,
кадастровий номер 6120410100:04:005:0612.
1.
Орендну плату встановити в розмірі 3/ від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки.
2.
Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 6 0 _ Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Петровичу Юрію
Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельної ділянки площею 24
кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №50 по вул. Тепла, 25 в м.
Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.

Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної ділянки:
зміна цільового використання земельної ділянки.
2.
Надати у власність Петровичу Юрію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ земельну ділянку площею 24 кв. м. для будівництва та
обслуговування автогаражу № 50 по вул. Тепла, 25 в м. Бережани (код по КВЦПЗ
– 02.05. – для будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер
6120410100:04:011:0442, землі житлової та громадської забудови), із земель міста
не наданих у власність чи користування.
3.
Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у встановленому
законодавством порядку.
2 0 2 0 _ 6 6 1 _ Погодити громадянам міста Бережани (згідно додатку 1) використання земельних ділянок
для ведення городництва в урочищі в районі вулиць Сонячна – Мечнікова терміном на
1 рік.
Додаток 1
1.

ПЕРЕЛІК
заяв по питанні погодження надання в оренду земельних ділянок для ведення городництва
районі вулиць Сонячна-Мечнікова в м. Бережани
Площа
земельної
Прізвище Ім’я та по батькові заявника
Адреса реєстрації
ділянки
(кв.м.)
1
Миськевич Іванна Михайлівна
800
2.
Репета Марія Степанівна
400
3.
Шинкляр Ганна Василівна
400
4.
Нагірна Галина Петрівна
500
5.
Солтисяк Софія Микитівна
300
6.
Репета Марія Федорівна
600
7.
Нагірний Василь Петрович
300
8.
Статкевич Зінаїда Василівна
400
9.
Антошик Іван Йосипович
400
10. Стефінів Ольга Михайлівна
400
11. Орисик Василь Семенович
400
12. Миськів Євстахій Іванович
400
13. Мацієвич Ганна Миколаївна
400
14. Лозинський Ярослав Йосипович
1500
15. Шило Володимир Маркович
400
16. Старко Богдан Васильович
400
17. Стахів Марія Амброзіївна
400
18. Кузьмінчук Любов Мар’янівна
700
19. Крук Ольга Василівна
500
20. Івасіків Лідія Миколаївна
400
21. Греськів Стефанія Йосипівна
400
22. Насткевич Анастасія Матвіївна
400
23. Федик Марія Михайлівна
400
24. Лихолат Іванна Василівна
400
25. Бай Світлана Петрівна
400
26. Мриглод Михайло Михайлович
400
27. Леськів Ганна Миколаївна
400
28. Кадиляк Ольга Миколаївна
600
29. Івасіків Катерина Семенівна
400

30. Перфецький Володимир Михайлович
400
31. Марків Ольга Григорівна
400
32. Андрусишин Ірина Йосипівна
400
33. Липна Надія Романівна
400
34. Пазунка Оксана Михайлівна
400
35. Боднар Марія Іванівна
400
36. Удальцова Надія Данилівна
400
37. Шинкляр Володимир Йосипович
700
38. Качурівська Любов Володимирівна
500
39. Грабар Михайло Степанович
400
40. Мартиновський Ярослав Васильович
700
41. Лукашкевич Галина Іванівна
400
42 Мацуляк Ганна Іванівна
400
43. Ковальчук Андрій Ярославович
700
44. Музичка Іванна Євгенівна
600
45. Плонська Ольга Йосифівна
400
46. Наконечна Марія Степанівна
800
47. Савич Ольга Григорівна
600
48. Василишин Євген Васильович
400
49. Замостяник Ольга Михайлівна
400
2 0 2 0 _ 6 6 2 _ Відмовити гр. Гичці Ігорю Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ у наданні у
сервітутне користування земельної ділянки площею 24,0 кв. м. для встановлення та
обслуговування тимчасової споруди – торгового павільйону в м. Бережани на вул.
Привокзальна, так як міською радою не приймалося рішення щодо попереднього
погодження місця розташування тимчасової споруди.
2 0 2 0 _ 6 6 3 _ Надати у сервітутне користування, терміном до 01.07.2023 року, гр. Гичці Ігорю
Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ земельну ділянку площею 24 кв. м.
для встановлення та обслуговування тимчасової споруди – торгового павільйону в м.
Бережани на вул. Привокзальна, з умовою обов’язкового попереднього погодження
проекту тимчасової споруди відділом містобудування, архітектури та житловокомунального господарства міської ради.
1.
Орендну плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки
земельної ділянки.
2.
Право оренди оформити шляхом укладання договору сервітутного користування.
3.
Зобов’язати гр. Гичку Ігоря Петровича, виготовити та зареєструвати у
встановленому законом порядку паспорт прив’язки тимчасової споруди.
2 0 2 0 _ 6 6 4 _ Надати гр. Ткач Любов Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ та гр. Барану
Ігорю Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для
будівництва та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3«г» гараж
№ 7, 8 (відповідно) в м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 6 5 _ Надати гр. Старку Василю Ярославовичу, жителю м. Чортків, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №116 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 6 6 _ Надати гр. Потичко Тетяні Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 31 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №119 по вул. О.
Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.

2 0 2 0 _ 6 6 7 _ Надати гр. Халупнику Зіновію Онуфрійовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 68 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 120 по вул.
О.Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 6 8 _ Надати гр. Сеньчик Надії Костянтинівні, жительці с. Шибалин, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 111 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 6 9 _ Надати гр. Броновському Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність
земельної ділянки площею 25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу №
118 по вул. О.Кобилянської,60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 0 _ Надати гр. Осадца Петру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 115 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 1 _ Надати гр. Лемякін Галині Богданівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 117 по вул.
О.Кобилянської,60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 2 _ Надати гр. Бєлову Євгену Миколайовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 113 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 3 _ Надати гр. Жилці Сергію Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 112 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 4 _ Надати гр. Сахно Богдану Федоровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
25 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 114 по вул. О. Кобилянської,
60 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 5 _ Надати гр. Булка Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею
1080 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська (біля присадибної
ділянки)в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 6 _ Надати гр. Гайовому Олегу Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 1200 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Загороди( біля присадибної
ділянки)в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.

1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 7 _ Надати гр. Гойдичу Віталію Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 1160 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Стефаника (біля
присадибної ділянки ) в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 8 _ Надати гр. Мищишин Ганні Василівні, жительці с. Надрічне, вул. ___________
Бережанського району дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки площею 1000 кв. м. для індивідуального садівництва по
вул. Рогатинська (біля присадибної ділянки) в м. Бережани із земель міста ненаданих у
власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 7 9 _ Надати гр. Іванків Світлані Валентинівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 1400 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники із
земель ненаданих у власність чи користування. ( припинено матері Сабова)
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 0 _ Погодити гр. Борисович Оксані Ярославівні, (як багатодітній сім’ї )жительці м. Бережани,
м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо
відведення у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва в урочищі
«Жорнисько».
2 0 2 0 _ 6 8 1 _ Надати гр. Ткачу Олександру Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 1160 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська
(біля присадибної ділянки) в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 2 _ Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1753 від 25.06.2020 року, п. 13 скасувати та
викласти в такій редакції:
«13. Надати гр. Андрійчуку Юрію Олександровичу, жителю м. Бережани, вул.
___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки площею 48 кв. м. для будівництва та обслуговування
автогаражу №60 по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани із земель міста не наданих
у власність чи користування.»
2 0 2 0 _ 6 8 3 _ Відмовити гр. Білику Степану Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ у
наданні земельної ділянки для будівництва офісного приміщення по вул. Привокзальна,
так як це суперечить ст.134 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 6 8 4 _ Надати гр. Хомі Миколі Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 900 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Тернопільська (біля
присадибної ділянки) в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 5 _ Відмовити гр. Макарову Петру Ігоровичу, жителю м. Бережани, пл. ___________ у
наданні земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с.
Посухів, так як на дану земельну ділянку прийняте відповідне рішення сесією
Посухівської сільської ради.
2 0 2 0 _ 6 8 6 _ Надати гр. Бучковському Віталію Мироновичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 48 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 58 по вул.
Корольова, 3«а» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи
користування.»

1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 7 _ Надати гр. Осадца Володимиру Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 279 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Західна (біля
присадибної ділянки)в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи
користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 8 _ Надати гр. Сімутенко Марії Іванівні, жительці м. Єнакієво, вул. ___________ дозвіл на
складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної діянки площею
625 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. Верхня (біля присадибної ділянки)в
м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07..2021 року.
2 0 2 0 _ 6 8 9 _ Відмовити гр. Недільські Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ у
наданні земельної ділянки площею 2,0 га для ведення особистого селянського
господарства в м. Бережани у зв’язку з відсутністю даних земельних ділянок по
даному цільовому призначенні.
2 0 2 0 _ 6 9 0 _ Відмовити гр. Люпі Петру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ___________ у
наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. Кобилянської,60 у
зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок в даному масиві.
2 0 2 0 _ 6 9 1 _ Відмовити гр. Савіцькому Віталію Володимировичу, жителю
м. Бережани, вул.
___________ у наданні земельної ділянки для будівництва та обслуговування
автогаражу по вул. Герої Майдану, 2 у зв’язку відсутністю детального плану забудови
даної території.
2 0 2 0 _ 6 9 2 _ Надати гр. Романишин Богдані Євгенівні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 39 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 2 по вул.
Депутатська,4 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 9 3 _ Надати гр. Романишину Ігорю Євстахійовичу, жителю м. Бережани, вул. ___________
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної
ділянки площею 59 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 1 по вул.
Депутатська,4 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.»
1.
Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 9 4 _ Надати гр. Федчишин Світлані Віталіївні, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл
на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки
площею 38 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу № 3 по вул.
Депутатська,4 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування.
1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.07.2021 року.
2 0 2 0 _ 6 9 5 _ Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення детального плану
території:
1.1.
орієнтовною площею 0,1415 га для влаштування тимчасової автостоянки
автомобілів на вул. Лесі Українки в м. Бережани, Тернопільської області;
2 0 2 0 _ 6 9 6 _ Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради на виготовлення детального плану
території:
1.2. орієнтовною площею 0.0250 га на вул. Привокзальна в м. Бережани,
Тернопільської області.
2 0 2 0 _ 6 9 7 _ Затвердити детальний план території земельної ділянки площею 0,1207 га для
будівництва та обслуговування складських приміщень та гаражів на вул. Тернопільська
в м. Бережани, Тернопільської області.
2.
Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на виготовлення
проекту із землеустрою, щодо продажу права оренди шляхом аукціону, земельної

ділянки площею 0,1207 га для будівництва та обслуговування складських приміщень та
гаражів на вул. Тернопільська в м. Бережани, Тернопільської області.
2 0 2 0 _ 6 9 8 _ Надати дозвіл виконавчому комітету Бережанської міської ради на інвентаризацію
земель комунальної власності з метою формування земельних ділянок для
обслуговування об’єктів забезпечення міста Бережани централізованим
водопостачанням, та водовідведенням:
- вул. Миру - 1 свердловина;
- вул. Депутатська - 1 свердловина;
- вул.8-го Березня - 1 свердловина, резервуар чистої води V - 600 м. куб.
- вул. Шептицького - Бічна - 2 свердловини;
- вул. Шевченка - 2 свердловини та водопроводи до них;
- вул. Шевченка - резервуар чистої води V – 1000 м. куб. та свердловини 2 шт.;
- вул. Шевченка - територія центральної водокачки, камера регулювання та
магістральний водопровід до РЧВ -1000;
- вул. Раївська – 1 свердловина.
- вул. Корольова - територія очисних споруд, відвідний колектор;
- Площу земельних ділянок визначити під-час обмірів.
2 0 2 0 _ 6 9 9 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
комунальної власності по
в м. Бережани за кадастровим номером
6120410100:04:002:0104 загальною площею 34,9971 га на земельні ділянки з площею
8,1738 га, за кадастровим номером 6120410100:04:002:0109 площею 22,4391 га, за
кадастровим номером 6120410100:04:002:0108 площею 4,3842 га , за кадастровим
номером 6120410100:04:002:0107.
1.1. Зареєструвати право комунальної власності за територіальною громадою на
новосформовані земельні ділянки площею 8,1738 га, за кадастровим номером
6120410100:04:002:0109, площею 22,4391 га, за кадастровим номером
6120410100:04:002:0108,площею
4,3842 га,
за кадастровим номером
6120410100:04:002:0107.
2 0 2 0 _ 7 0 0 _ Включити до переліку земельну ділянку сільськогосподарського призначення
комунальної власності для подальшого продажу права оренди на земельних торгах
площею 8,1738 га за кадастровим номером 6120410100:04:002:0109
2.
Надати дозвіл Виконавчому комітету Бережанської міської ради на розроблення
проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,1738 га за
кадастровим номером 6120410100:01:002:0109, зі зміною цільового призначення із
«земель для ведення городництва» (код КВЦПЗ 01.07) на «для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва» (код КВЦПЗ – 01.01) з метою продажу права
оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону, на території Бережанської міської
територіальної громади, за межами населеного пункту.
2 0 2 0 _ 7 0 1 _ Прийняти на баланс Бережанської міської ради наступні об’єкти комунальної власності:
1.1. гараж, за адресою: пл. Ринок, 3«Г» в м. Бережани, площею 18,3 (витяг з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 22.01.2020 року
№197753411 ), з балансовою вартістю ……
1.2. Очисні споруди, за адресою: вул. С. Стрільців, 69«А» в м. Бережани, склад яких
входять: А- будівля , площею – 89,0 кв.м.; Б - будівля, площею 2,8 кв.м., 1 басейн,
площею – 12,0 кв.м., 2 басейн, площею – 12,0 кв.м., 3 колодязь, площею – 4 кв.м.,
4 колодязь, площею – 0,8 кв.м., 5 колодязь, площею - 0,8 кв.м., 6 колодязь,
площею – 0,8 кв.м., 7 басейн, площею – 73,2 кв.м., 8 басейн, площею – 81,4 кв.м.
(Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.01.2020
року).
2.
Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головному
бухгалтеру міської ради (Ковалик С.Ф.) забезпечити реалізацію даного рішення у
відповідності до вимог чинного законодавства України.

2 0 2 0 _ 7 0 2 _ Надати терміном до 01.07.2025 року гр. Бурдаш Уляні Євгенівні, жительці м. Бережани
вул. _______ у сервітутне користування умовну частку земельної ділянки площею
41,60 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення та встановлення сходової
клітки по пл. Ринок, 13/1 в м. Бережани.
1.
Плату встановити в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної
ділянки.
2.
Право користування оформити шляхом укладання договору сервітутного
користування до 20.08.2020 року.
2 0 2 0 _ 7 0 3 _ Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 604 кв. м. для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та
громадської забудови за кадастровим номером 6120410100:04:009:0524 гр. Богуцькій
Марії Петрівні по вул. Лисенка, 18 в м. Бережани.
1.
Передати гр. Богуцькій Марії Петрівні, жительці м. Бережани, вул.
_______безоплатно у власність земельну ділянку площею 604 кв. м. для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та
споруд по вул. Лисенка, 18 в м. Бережани.
2.
Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому у
встановленому законодавством порядку.
3.
Гр. Богуцькій Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки
відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.
2 0 2 0 _ 7 0 4 _ Передати Комунальному підприємству «Тернопількомунінвест» проєктно-кошторисну
документацію «Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців (0+000 – 2+000 км)
(окремими ділянками) в м. Бережани».
2 0 2 0 _ 7 0 5 _ Спрямувати на видатки загального фонду міського бюджету на 2020 рік
320,0 тис. грн. вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01
січня 2020 року.
2.
Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі 320,0
тис. грн.
2.1. Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:
• поточні трансферти
КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого
(районному бюджету згідно договору)
• поточні видатки

2.2.

3.

250,0 тис. грн.
120,0 тис. грн.
бюджету»

КПКВ 0115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд»
КПКВ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення»
Відділ культури, туризму та релігій Бережанської міської
ради
Збільшити асигнування на:

120,0 тис. грн.
130,0 тис. грн.
100,0 тис. грн.
30,0 тис. грн.

70,0 тис. грн.

з них на:
• поточні видатки

70,0 тис. грн.

КПКВ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

70,0 тис. грн.

Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної та економічної
класифікації видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік:

3.1.

Бережанська міська рада
Збільшити асигнування на:
з них на:
• поточні видатки
КПКВ 0116013
«Забезпечення діяльності водопровідно каналізаційного господарства»
КПКВ 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»
(районному бюджету згідно договору)
Зменшити асигнування на:
з них на:
• оплата праці
КПКВ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
•

нарахування на заробітну плату

КПКВ 0113210 «Організація та проведення громадських робіт»
•

3.2.

поточні видатки

24,5 тис. грн.
24,5 тис. грн.
15,0 тис. грн.
9,5 тис. грн.
184,5 тис. грн.
13,0 тис. грн.
13,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
2,0 тис. грн.
169,5 тис. грн.

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
(громадський бюджет)
КПКВ 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку»
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

160,0 тис. грн.

Зменшити асигнування на:

257,4 тис. грн.

9,5 тис. грн.

з них на:
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»
КПКВ 0613131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на
виконання Державної цільової соціальної програми
`Молодь України»
КПКВ 0615012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з неолімпійських видів спорту»
КПКВ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»
КПКВ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
Збільшити асигнування на:

27,4 тис. грн.
10,0 тис. грн.
10,0 тис. грн.
50,0 тис. грн.
160,0 тис. грн.

200,5 тис. грн.

з них на:
•

поточні видатки

КПКВ 0611170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів»
КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними
підрозділами
(відділеннями,
групами))»
(спів
фінансування до субвенції на НУШ)

200,5 тис. грн.
70,0 тис. грн.
130,5
грн.

тис.

Збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в сумі
216,9 тис. грн. за рахунок:
- передачі коштів із загального фонду міського бюджету до спеціального
фонду
(бюджету розвитку) в сумі 216,9 тис. грн. (бюджетні призначення)
4.1.
Бережанська міська рада

4.

Збільшити асигнування на:

160,0 тис. грн.

з них на:
•
капітальні видатки

160,0 тис. грн.

КПКВ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
(громадський бюджет)
Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

4.2.

Збільшити асигнування на:
з них на:
•
капітальні видатки
КПКВ 0611010 «Надання дошкільної освіти»

5.

8.

9.

10.

56,9 тис. грн.
27,4 тис. грн.

кошти від відчуження майна, що належить Автономній
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній
власності
Збільшення:

1000,0 тис. грн.

кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
1000,0 тис. грн.
призначення, що перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим
Затвердити зміни до переліку міжбюджетних трансфертів, які
фінансуватимуться за
рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 5 до рішення міської ради від
20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на
2020 рік»), згідно з додатком № 1.
атвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за
рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 6 до рішення міської ради від 20.12.2019
року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади на 2020 рік»),
згідно з додатком № 2.
Затвердити зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться
за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році (додаток № 7 до рішення міської ради
від 20.12.2019 року № 1550 «Про бюджет Бережанської міської територіальної громади
на 2020 рік»), згідно з додатком № 3.
Внести зміни у джерела фінансування міського бюджету на 2020 рік, зменшивши
фінансування за кодами 208400 «Кошти, що передаються із загального фонду бюджету
до бюджету розвитку (спеціального фонду)» та 602400 «Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)» за загальним
фондом на суму 216,9 тис. грн. та збільшивши за спеціальним фондом на – 216,9 тис.
грн., в тому числі бюджет розвитку – 216,9 тис. грн.
Затвердити договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік, укладений між
-

7

56,9 тис. грн.

КПКВ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами
29,5
тис.
загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними
грн.
підрозділами
(відділеннями,
групами))»
(спів
фінансування до субвенції на НУШ)
Затвердити перерозподіл бюджетних призначень за кодами класифікації доходів
спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік :
Зменшення:
-

6.

160,0 тис. грн.

Бережанською міською радою та Бережанською районною радою щодо передачі з
бюджету Бережанської територіальної громади Бережанському районному бюджету у
вигляді міжбюджетного трансферту, а саме передачі іншої субвенції згідно договору, що
додається.
2 0 2 0 _ 7 0 6 _ Рішення сесії міської ради №1690 від 14.05.2020року «Про розгляд листа комунального
підприємства «Спортресурс» - скасувати.
2.
Списати з балансу Бережанського міського комунального підприємства «Добробут»
комунальне майно екскаватор ЕО 2621 (ЮМЗ - 2621) балансовою вартістю 17 тис. грн.
3.
Списання
комунального майна Бережанської міської територіальної громади
здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

