
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XIX сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ __________ 2022 року                    м. Бережани                       ПРОЕКТ №805 

 

Про формування переліку земельних ділянок, які 

можуть бути використанні з метою подолання 

продовольчої кризи в умовах воєнного стану 

 

Керуючись ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.21 Закону України «Про оренду землі», Законом України  «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», розглянувши 

пропозиції постійної комісії міської ради з врегулювання земельних відносин 

(протоколи № 40,41,43,44,46,47,48,49),  сесія Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Сформувати перелік земельних ділянок, які можуть бути використанні з 

метою подолання продовольчої кризи в умовах воєнного стану, згідно додатку 

№1. 

2. Дане  рішення оприлюднити на сайті Бережанської міської ради. 

3.Апарату управління Бережанської міської ради забезпечити розміщення 

на сайті міської ради оголошення про сформований перелік земельних ділянок, 

які можуть бути використанні з метою подолання продовольчої кризи в умовах 

воєнного стану та визначити термін прийому звернень до 21.04.2022 року. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                       Ростислав БОРТНИК     

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Місце 

розташування 

земельної ділянки 

Площа 

(орієнтовна) 

Кадастровий номер 

( при наявності) 

Необхідність 

виготовлення 

документів 

Цільове призначення 

1. 

 На території 

Бережанської 

міської ради 

4,7 6120410100:04:002:0018 

ні 01.01 для ведення товарного с/г 

виробництва 

2. 

 На території 

Бережанської 

міської ради 

3,4738 6120410100:04:002:0019 

ні 01.01 для ведення товарного с/г 

виробництва 

3. 

 На території 

Бережанської 

міської ради 

4,1143 6120483000:03:001:0292 

ні 01.01 для ведення товарного с/г 

виробництва 

4 

На території 

Посухівського 

старостинського 

округу 

9,2334 6120486000:01:001:0581 

ні 16.00 землі запасу 

5 

На території 

Посухівського 

старостинського 

округу 

2,8054 6120486000:01:001:0580 

ні 16.00 землі запасу 

6 

На території 

Надрічнянського 

старостинського 

округу 

11,2058 6120484900:02:002:0184 

ні 16.00 землі запасу 

7 

На території 

Надрічнянського 

старостинського 

округу 

5,5709 6120484900:02:001:0167 

ні 16.00 землі запасу 



8 

На території 

Біщівського 

старостинського 

округу 

7,66 6120480600:01:002:0037 

ні 16.00 землі запасу 

9 

На території 

Біщівського 

старостинського 

округу 

13 - 

так 16.00 землі запасу 

10 

На території 

Потуторського 

старостинського 

округу 

5,5709 6120486400:01:001:1103 

ні 16.00 землі запасу 

11 

На території 

Потуторського 

старостинського 

округу 

10,65 - 

так 16.00 землі запасу 

12 

На території 

Урманського 

старостинського 

округу 

34,6 - 

так 16.00 землі запасу 

 

На території 

Шибалинського 

старостинського 

округу 

15,35 - 

так 16.00 землі запасу 

 

 

В.о. начальника земельного відділу                                                                                                        Тетяна ПОТИЧКО 
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