
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання  

VII сесія  

(І засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

25 березня  2021 року   м. Бережани          № ПРОЄКТ 203 

 

Про надання дозволу на складання проєктів 

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. Шевчуку Віктору Петровичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочищі « Грабина» в с. Куропатники із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

2. Надати гр. Терновому Ігорю Мироновичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочищі « Грабина» в с. Куропатники із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

3. Надати гр. Шевчуку  Михайлу Орестовичу,  жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочищі « Грабина» в с. Куропатники із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

 



4. Надати гр. Легеті Володимиру Романовичу,  жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства  в урочищі « Грабина» в с. Куропатники із земель  

ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

5. Надати гр. Медвідь Євгену Івановичу,  жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочищі « Грабина» в с. Куропатники із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

6. . Надати гр. Сипеню Ярославу Євгеновичу,  жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 18093 кв. м. для ведення особистого селянського 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 6120482500:01:001:____ на території Куропатницького 

старостинського округу. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

7. Надати гр. Бучак Марії Омелянівні,  жительці ________, вул. ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 3000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства  в урочищі « Лан» в с. Шибалин із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

8. Надати гр. Корбило Галині Іванівні,  жительці  ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 3900 кв. м. для ведення особистого селянського господарства  в с. 

Шибалин із земель  ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

9. Надати гр. Загнійному Мирону Богдановичу, жителю ________ вул. 

________ та гр. Загнійгій Марії Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в 

оренду  земельної ділянки площею 328 кв. м. для обслуговування 

нежитлового приміщення зерноскладу з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Центральна,2 «а» в с. Жуків із 

земель  ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

10. Надати гр. Лещишин Мирославі Миколаївні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в 

оренду  земельної ділянки площею 445 кв.м. для обслуговування 



нежитлового приміщення , складу  з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Центральна,2 «г» в с. Жуків із 

земель  ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

11. Надати гр. Шагаю Михайлу Дмитровичу, гр. Шагай Наталії Григорівні, гр. 

Лещишину Михайлу Степановичу, жителям ________ дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення  в оренду  земельної ділянки площею 

585 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення , гаражу  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства по вул. 

Центральна,2 «к» в с. Жуків із земель  ненаданих у власність чи 

користування( землі запасу). 

111. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

12. Надати гр. Шагаю Михайлу Дмитровичу, жителю ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність  земельної 

ділянки площею 315 кв. м. для обслуговування нежитлового приміщення , 

гаражу  з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Центральна,2 «т» в с. Жуків із земель  ненаданих у 

власність чи користування( землі запасу). 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

13. . Надати гр. Корнаку Ігорю Володимировичу,  жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 15970 кв. м. для ведення особистого 

селянського за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 6120482500:04:003:____ на території Куропатницького 

старостинського округу. 

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

14. . Надати гр. Яцишину Володимиру Михайловичу,  жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 15227 кв. м. для ведення особистого 

селянського за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 6120482500:01:001:____на території Куропатницького 

старостинського округу. 

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

15. Надати гр. Татарину  Володимиру Володимировичу, жителю ________ 

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. 

15.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

16. . Надати гр.  Бойко Софії Григорівні,  жительці ________ на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 



площею 200003 кв. м. для ведення особистого селянського за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

612046400:01:002:____ на території Потуторського старостинського округу. 

16.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

    17.  Надати    ТОВ « Крона дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду  земельної ділянки площею 3854 кв.м. для 

обслуговування орендованого майна ( майнових паїв) за рахунок земель 

запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120484900:02:002:0185 на території Надрічнянського старостинського 

округу. 

.17.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

18. Відмовити гр. Дідицькій Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення  у 

власність земельної ділянки площею 1000 кв. м  для ведення садівництва  в 

районі вулиці Золочівська , так як це суперечить  генплану  забудови даної 

території.  

19. Відмовити гр. Нижнику Богдану Миколайовичу, жителю ________, вул. 

________ у наданні дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо 

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

садівництва  в районі вулиці Золочівська , так як це суперечить  генплану  

забудови даної території.  

20. Відмовити  гр. Сіверській  Ользі Михайлівні, жителю ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 20000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Куропатники,  так як на дану земельну ділянку 

прийняте відповідне рішення щодо надання дозволу. 

21. Відмовити  гр. Лучка Михайлу Васильовичу, жителю  ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 20000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Куропатники,  так як на дану земельну ділянку 

прийняте відповідне рішенн. щодо надання дозволу. 

22. Відмовити  гр. Сіверському Івану Івановичу, жителю  ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 20000 кв. м для ведення особистого 

селянського господарства  в с. Куропатники,  так як на дану земельну ділянку 

прийняте відповідне рішення щодо надання дозволу. 

23. Відмовити  гр. Тарнопільській Олександрі Тарасівні, жительці ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 20000 кв. м для ведення 

особистого селянського господарства  в с. Куропатники,  так як на дану 

земельну ділянку прийняте відповідне рішення щодо надання дозволу. 

24. Відмовити  гр. Живага Олені Миколаївні, жительці  ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 20000 кв. м для ведення особистого 



селянського господарства  в с. Посухів,  так як на дану земельну ділянку 

прийняте відповідне рішення щодо надання дозволу. 

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марію Лук’янову. 

 

Міський голова                                                                 Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


