
  
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XVII сесія  

(__ засідання)  

  

РІШЕННЯ  

  

____ __________  2022 року                        м. Бережани                   ПРОЕКТ№676  

  

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 № 44 від 07.12.2021 р.), 

сесія  Бережанської  міської  ради  

  

 ВИРІШИЛА:  

1. Надати гр. Чорноус Надії Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної  ділянки площею 1000 кв. м. для ведення особистого селянського  

господарства в  с.Рай Тернопільського району Тернопільської області  із земель 

ненаданих у власність чи користування.  

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

2. Надати гр. Болюх Надії Касянівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних  

ділянок площами 1028 кв. м, 1965 кв. м  та площею 1884 кв.м для ведення 

особистого селянського  господарства  на території Біщівського старостинського 

округу із земель ненаданих у власність чи користування.  

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

3. Надати гр. Щур Олесі Борисівні, жительці  ________, ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної  

ділянки площею 1495 кв. м   для ведення особистого селянського  господарства 



на території Посухівського старостинського округу із земель ненаданих у 

власність чи користування.  

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

4. Надати гр. Грицюку Вадиму Вадимовичу(АТО), жителю ________, 

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної  ділянки площею 13323 кв. м. кадастровий номер 

6120482500:03:001:____     для ведення особистого селянського  господарства в с. 

Баранівка  в урочищі «Збіч» на території Куропатницького старостинського 

округу із земель не наданих у власність чи користування.  

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

5. Надати гр. Олійник Ірині Іванівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної  

ділянки площею 1709 кв. м.   для ведення особистого селянського  господарства  

на території Куропатницької старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування.  

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 6. Надати гр. Воротинцеву Василю Васильовичу (АТО), 

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.  

6. 1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

7. Надати гр. Крамару Василю Тарасовичу, жителю ________ вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної  ділянки площею 626 кв. м   для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  по вул. Центральна, 2 «ц» в с. Жуків із 

земель ненаданих у власність чи користування на території Жуківської 

старостинського округу, для обслуговування нежитлового приміщення.  

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

8. Надати гр. Лазару Віктору Леонідовичу (АТО), жителю ________, 

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 1200 кв. м., для ведення 

індивідуального садівництва в урочищі «Біля щасливої дороги» в               с.  

Лісники Тернопільського району Тернопільської області із земель ненаданих у 

власність чи користування.  



8. 1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року.  

9. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 361 від 16 серпня 2021 

року  

п. 11скасувати та викласти в такій редакції:  

«Надати гр. Валовій Марії Михайлівні, жительці  ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1200 кв. м., для індивідуального садівництва по вул.  

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

11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2022 

року.»  

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань регулювання земельних відносин.  

  

  

  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК   

  


