
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VIII скликання  

VІІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

        09 квітня 2021 року              м. Бережани                   № ПРОЄКТ 220 

 

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, 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 відноси, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Відьмук Марії Романівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1455 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в урочищі « Стадниця» в с. Шибалин із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

2. Надати гр. Козачук Ірині Олегівніі, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 2815 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в  с. Шибалин із земель  ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

3. Надати гр. Мединській Наталії  Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 925 кв. м. для індивідуального 

садівництва   в  с. Лісники із земель  ненаданих у власність чи користування. 



3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

4. Надати гр. Брославському Олегу Романовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 430 кв. м. для індивідуального 

садівництва   в по вул. Зоряна в м. Бережани із земель   ненаданих у власність 

чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

5. Надати гр. Борисович Оксані Ярославівні, жительці м. Бережани, 

вул. 8- го Березня,82 «а» 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. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

6. 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   обслуговування  квартир № 1 та 

№ 3 по вул. Депутатська,5 «в» м. Бережани із земель   ненаданих у власність чи 

користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

7. Надати гр. Лебідю  Михайлу Володимировичу, жителю ________, 

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в 

оренду земельної ділянки  площею 6,0 га. м. для  обслуговування   придбаних 

нежитлових приміщень, а саме:  зерноскладу -  по вул. Польова,46, зерносушки 

по вул. Польова,47, прохідної по вул. Польова,48 в с. Поручин   за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120480600:01:002:0044   на території Біщецького старостинського округу. 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

8. Надати гр. Кізімовичу Олегу Миколайовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду 

земельної ділянки  площею  1,3160 га. м. для  обслуговування  придбаного  

нежитлових приміщень  ( молокоцеху)   по вул. Польова,45 в с.Поручин   за 

рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 6120480600:01:002:____   на території  Біщецького старостинського 

округу. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

9. Відмовити  гр. Котовському Павлу Ярославовичу,  жителю                      

________, вул. ________ у наданні дозволу на складання проекту із 

землеустрою  щодо відведення у власність земельної ділянки площею 24013   



кв. м. для ведення особистого селянського господарства  в с. Потутори, так як 

на дану земельну ділянку прийнято відповідне рішення. 

10. Відмовити гр. Філю Олегу Миколайовичу, жителю ________, вул. 

________ у наданні земельної ділянки для будівництва автогаражів по вул. 

Тепла у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок. Пункт 8 рішення 

сесії міської ради № 1824 від 10.09.2020 року залишити без змін. 

11. Відмовити гр. Здирку Івану Михайловичу, жителю ________,  вул. 

________ у наданні  дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 1,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в  урочищі « Гайок» с. Шибалин, так як 

на дану земельну ділянку не зареєстровано комунальну власність на дану  

земельну ділянку. 

12. Відмовити гр. Прийдуну Ігорю Богдановичу,  жителю ________,  вул. 

________ у наданні  дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки  площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в  с. Лісники, за кадастровим номером 

6120410100: 02:002:____, так як дана земельна ділянка перебуває у постійному 

користуванні МПЛГ ( міжгосподарське підприємство по веденню лісового 

господарства). 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

 

 

     Міський голова                                                                   Ростислав БОРТНИК 


