
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XII сесія  

(II засідання)  

 

 Р І Ш Е Н Н Я   
 

 03 вересня  2021 року                 м. Бережани                 ПРОЕКТ  №404 

 

Про надання дозволу на складання проектів 

із землеустрою щодо відведення 

у власність та оренду земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12,20, 89, 92,102, 118, 120, 121, 123, 125, 134, 141 Земельного кодексу 

України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані 

документи, пропозиції постійної комісій міської ради з питань регулювання 

земельних відносин (протокол №23,24,21), сесія  Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Центр 11» м. Бережани, пл. Ринок, 11 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 500 кв. м.  для 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку по пл. Ринок, 11 в                         

м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

2.  Надати гр. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю ______, вул. ______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду  земельної 

ділянки площею 4108 кв. м., для  обслуговування нежитлового приміщення   по 

вул. Золочівська, 30 «б» в м. Бережани  із земель ТзДВ «Мікрон». 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

3.  Надати гр. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю ______, вул. ______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду  земельної 

ділянки площею 2631кв. м., для  обслуговування нежитлового  приміщення  по 

вул. Золочівська, 30 «А» в м. Бережани  із земель ТзДВ «Мікрон». 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року.А 

4.  Надати гр. Жаку Тарасу Романовичу, жителю ______ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду  земельної ділянки 



площею 2000 кв. м., для  обслуговування нежитлового приміщення, складу,  по 

вул. Золочівська, 83 в с. Жуків  із земель  не наданих у власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

5.Надати  гр. Голяш Надії Любомирівні, жительці ______,   вул______ дозвіл 

на  складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 60 кв. м.  для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Героїв Майдану в м. Бережани, із земель  не наданих у 

власність чи користування 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

6. Надати  гр. Криса Марії Петрівні, жительці ______,   вул. ______ дозвіл на  

складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 27 кв м  для будівництва та обслуговування 

автогаражу  № 90 по вул. О.Кобилянської,60 в м. Бережани, із земель  не наданих 

у власність чи користування 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

7. Внести зміни  в рішення сесії міської ради № 214 від 09 квітня 2021 року  

п.6 скасувати  та викласти в такій редакції: «Надати гр. Музика Наталії 

Михайлівні, жительці ______, вул. ______ та гр. Кот Сергію Миколайовичу, 

жителю ______, вул. ______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1000  кв. м. для    будівництва 

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

Депутатська,5 «г»  м. Бережани із земель   ненаданих у власність чи 

користування». 

8. Внести зміни  в рішення сесії міської ради № 241 від 12 травня  2021 року  

п.5 скасувати  та викласти в такій редакції: «Надати гр. Сложинській Марії 

Богданівні, жительці ______, вул. ______ дозвіл на складання проекту із 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  площею 10000 кв м. 

для ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники за рахунок 

земель  запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120482500:04:003:____ на території Куропатницького старостинського округу». 

9. Надати гр. Рущак Каріні Юріївні, жительці ______, вул.                                        

______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею  3720 кв м  для ведення особистого селянського  

господарства  в урочищі « За Кордіякою» та площею 1465 кв м  в урочищі  « За 

пасікою»  для ведення особистого селянського господарства на території 

Шибалинського старостинського округу   із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

10.Надати гр. Семегену Степану Богдановичу, жителю  ______, вул. ______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 800 кв. м., для ведення індивідуального садівництва в урочищі 



«Жорнисько», кадастровий номер 6120410100:02:001:____ із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

10.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2022 

року. 

11. Надати гр. Павук Степанії Тимофіївні, жительці ______, ______  

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею  2800 кв. м.  для ведення особистого селянського  господарства  

на території Шибалинського старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

12. Надати гр. Жига Галині Романівні, жительці ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею  1977 кв. м.   та площею 2400 кв. м.. для ведення особистого 

селянського  господарства  на території Куропатницького старостинського округу   

із земель ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

13.Надати гр. Пелих Ользі Петрівні, жительці   ______,  вул. ______ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 901 кв. м., для  індивідуального садівництва в с. Шибалин із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

13.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2022 

року. 

14.Надати гр. Лапунька Миколі Андрійовичу, жителю ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 100 кв. м., для  індивідуального садівництва в с. Посухів із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

14.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2022 

року. 

15. Надати гр. Людкевичу Роману Миколайовичу, жителю ______, вул. 

______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 635 кв. м., для  індивідуального садівництва  по вул. 

О. Кобилянської в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

15.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2022 

року. 

16.Надати гр. Олійник Руслані Богданівні, жительці ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок площею  1485 кв м    в урочищі « Загомінок» та площею 1500 кв. м.  в 

урочищі « Під Кізя» для ведення особистого селянського  господарства  на 

території  Посухівського  старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

16.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

17. Надати гр. Насипані Галині Романівні, жительці  ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 



ділянки  площею 4700 кв. м. для ведення особистого селянського  господарства  

на території  Шибалинського старостинського  округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

17.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

18.Надати гр. Товпишко Сергію Володимировичу, жителю ______, вул. 

______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

Л. Українки в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

18.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2022 

року. 

19. Надати гр. Миськів Галині Василівні, жительці  ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  площею 2218 кв м    для ведення особистого селянського  господарства  

на території  Жуківського  старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

19.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

20. Надати гр. Насипані Галині Романівні, жительці  ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  площею 4700 кв. м. для ведення особистого селянського  господарства  

на території  Шибалинського старостинського  округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

20.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

21. Надати гр. Савицькому Ігорю Івановичу, жителю  ______, вул. ______ 
дозвіл на складання проекту  землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  площею 30 кв м   будівництва та обслуговування автогаражу № 29 по 

вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани   із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

21.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 


