
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVсесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

___ _______ 2021 року                                                           ПРОЕКТ  №518 

 

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 № 37,38, ), сесія  Бережанської  міської  ради 

 

 ВИРІШИЛА: 

1.  Надати гр. Томащук Ганні Ільківні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних  

ділянок площами 7400 кв. м.  та площею 10904 кв. м.   для ведення особистого 

селянського  господарства на території Куропатницького  старостинського округу   

із земель ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

2.  Надати гр. Білик Оксані Богданівні, жительці  ________,  вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки площею 5000 кв. м.  для ведення особистого селянського  

господарства на території Куропатницького  старостинського округу   із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

3.  Надати гр. Сухарській  Надії Ярославівні, жительці ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної  

ділянки площею 1285 кв. м.     для ведення особистого селянського  господарства 

на території Шибалинського  старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

4.  Надати гр. Цимбалістому Михайлу Григоровичу, жителю  ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної  



ділянки площею  9300 кв. м.     для ведення особистого селянського  господарства 

на території Біщецького   старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

5.  Надати гр. Олійник Марії Ігорівні, жительці ________,                              

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки площею 0,14 га на території Посухівського   

старостинського округу   із земель ненаданих у власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

6.  Надати гр. Івасіків Маріїї Михайлівні, жительці  ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних  ділянок 

площами 1450 кв. м.  та площею 775 кв. м.   для ведення особистого селянського  

господарства на території Біщецького старостинського округу із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

7.  Надати гр. Шинкляр Руслані Богданівні, жительці  ________,                  

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки площею 1406 кв. м.   для ведення особистого 

селянського  господарства  в с. Лісники   із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

8.  Надати гр. Проскуренко Володимиру Михайловичу, жителю                             

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельних  ділянок площами  900 кв. м.,1498 кв. м, 3500 кв. м.   для ведення 

особистого селянського  господарства на території Жуківського    

старостинського округу   із земель ненаданих у власність чи користування. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2022 року. 

9. Надати гр. Круглій Лесі Мирославівні, жительці ________,  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. 

9.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2022 

року. 

10. Надати гр. Петрук Ірині Олегівні, жительці ________,                                       

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 01.11.2022 

року. 



11.  Продовжити терміном до 01.11.2022 року дію п. 5 рішення сесії міської 

ради  № 1824 від 10.09.2020 року щодо надання гр. Олійник Віктору Ігоровичу, 

жителю ________, вул. ________ та гр. Сливка Михайлу Володимировичу, 

жителю ________, вул. ________ дозволу 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 № 19,20 

(відповідно) в м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

12.  Надати   гр. Пуш Петру Богдановичу, жителю ________, вул. ________ 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 35 кв. м. для будівництва та обслуговування авто гаражу № 5 по 

вул. Л.Українки,16 «г» в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

12.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2022 

року. 

13.  Надати   гр. Боднар Орисі Михайлівні, жительці ________, гр. Сакало 

Галині Михайлівні, жительці ________, вул. ________ дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду  земельної ділянки площею 400 кв. м. для  

обслуговування нежитлової будівлі та гідротехнічних споруд  по вул. Набережна, 

4 «д» в м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

13.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2022 

року. 

14. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Керамік -09» м. Бережани, вул. Депутатська, 8 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 1983 кв. м.  

для обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул. Депутатська,8  

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

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2021 року. 

15. Відмовити гр. Копині Світлані Яківні, жительці ________,                              

вул. ________ у  передачі у власність  земельної ділянки  для обслуговування 

нежитлових приміщень по вул. Львівська, 88 в м. Бережани та площею 0,12 га 

для ведення садівництва, так як дана земельна ділянка  надана для 

обслуговування нежитлових приміщень, та це суперечить статті 121 Земельного 

кодексу України. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 


