
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVсесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

___ _______ 2021 року                                                           ПРОЕКТ  №517 

 

Про розгляд заяви громадян щодо надання  

земельних ділянок для ведення  

особистого селянського господарства. 

 

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

статтями 12,20,  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 № 38 від 16.11.2021року ), сесія  Бережанської  міської  ради 

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити  у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства  на території Надрічнянського старостинського округу із земель 

запасу за кадастровим номером 61204849:02:001:0167 громадянам згідно 

додатку №1, оскільки вказана земельна  ділянка включена в перелік земельних 

ділянок щодо продажу права оренди шляхом аукціоні. 

2. Відмовити гр. Шуфляду Володимиру Ярославовичу, жителю                                     

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

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1,3323 га для ведення 

особистого селянського господарства , за кадастровим номером 

6120482500:03:001:0126, оскільки вказана земельна  ділянка включена в перелік 

земельних ділянок щодо продажу права оренди шляхом аукціоні. 

3.  Відмовити гр. Бугаю Руслану Андрійовичу, жителю ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 0,12 га для ведення  

індивідуального садівництва, оскільки вказана земельна  ділянка включена в 

перелік земельних ділянок щодо продажу права оренди шляхом аукціоні. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 



Додаток №1 
до рішення сесії міської ради 

від                     2021р. №____ 

 

 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 

Площа 

заяваленої 

земельної 

ділянки 

1. Пересада Ніна Зіновіївна ________ вул ________ 1,2850 га 

2. Бойко Наталія Андріївна ________ вул ________ 1,3500 га 

3. Боянович Володимир Васильович ________ вул ________ 2.00 га  

4. Бич Микола Дмитрович ________ вул ________ 2.00 га 

5. Сорока Андрій Іванович ________ вул ________ 2.00 га 

6. Ожеховський Віктор Іванович ________ вул ________ 1,2849 га 

7. Місячко Олег Володимирович ________ вул ________ 1,5 га 

8. Оберська Надія Василівна ________ вул ________ 0,0988 га 

 

 

 

 

Секретар міської ради                           Ірина ЗАГНІЙНА  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


