
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

Vсесія  

(І засідання)  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

25 лютого 2021 року          м.Бережани       №142 

 

Про затвердження проектів із землеустрою та 

передачу у власність земельних ділянок 

 

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

статтями 12, 92, 92, 98, 99, 100, 120, 123, 124, 125, 151 Земельного кодексу 

України, статтями 4, 5, 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 288 

Податкового кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши пропозиції 

постійної комісій міської ради з питань регулювання земельних відносин, 

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Олійник 

Марії Богданівні, жительці с. _________  земельної ділянки площею 6400 

кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники 

із земель  не наданих у власність чи користування. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

1.2. Надати у власність гр. Олійник Марії Богданівні, жительці с. 

__________ земельну ділянку площею 6400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в  с. Куропатники (код по КВЦПЗ 

– 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120482500:02:003:0236, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

1.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Легеті 

Михайлу Романовичу, жителю с. ________,  вул. ________ земельної 

ділянки площею 9500 кв. м. для ведення особистого селянського 



господарства в урочищі «Дихтинець» с. Куропатники із земель не наданих 

у власність чи користування. 

2.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

2.2. Надати у власність гр. Легеті Михайлу Романовичу, жителю с. _______, 

вул. ________ земельну ділянку площею 9500 кв. м. для  ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Дихтинець» с. 

Куропатники (код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого 

селянського господарства, кадастровий номер 612082500:02:001:0100, 

землі сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у 

власність чи користування. 

2.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Осецькому 

Володимиру Мар’яновичу, жителю м. ___________, вул. __________ 

земельної ділянки площею 3000 кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Куропатники із земель не наданих у власність чи 

користування. 

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

3.2. Надати у власність гр.  Осецькому Володимиру Мар’яновичу, жителю 

м. ________, вул.__________ земельну ділянку площею 3000 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120482500:02:003:0234, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земел  не наданих у власність 

чи користування. 

3.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Осадца Петру Васильовичу, жителю м. ________, вул.____________ 

земельної ділянки площею 30 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №115 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

4.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

                 -  зміна цільового використання земельної ділянки. 

4.2. Надати у власність гр. Осадца Петру Васильовичу, жителю м. ______, 

вул.____________ земельну ділянку площею 30 кв. м. для будівництва 

та обслуговування автогаражу № 115 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. 

Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для будівництва індивідуальних 

гаражів, кадастровий номер 6120410100:04:013:0016, землі житлової та 

громадської забудови), із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 



4.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Загнійні 

Ірині Василівні, жительці  м. Бережани, вул. _________ земельної ділянки 

площею 5000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в с. 

Жуків із земель  не наданих у власність чи користування. 

5.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

5.2. Надати у власність гр. Загнійні Ірині Василівні, жительці м. 

__________, вул. __________земельну ділянку площею  5000 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Жуків (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481800:03:001:0253, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

5.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Походжай 

Ярославу Григоровичу, жителю с. ___________ земельної ділянки площею 

9375 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в  урочищі 

«Травка»   с. Пліхів із земель  не наданих у власність чи користування. 

6.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

6.2. Надати у власність гр Походжай Ярославу Григоровичу, жителю с. 

_____ земельну ділянку площею 9375 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Травка» с. Пліхів (код по КВЦПЗ 

– 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120489100:03:001:0013, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

6.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Процику 

Ігорю Васильовичу, жителю с. ______, вул. __________ земельної ділянки 

площею 4000 кв. м. для  ведення особистого селянського господарства в с. 

Біще із земель  не наданих у власність чи користування. 

7.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

- охоронна зона навколо ( вздовж) об’єкта енергетичної системи – 870 

кв м  

7.2. Надати у власність гр. Процику Ігорю Васильовичу, жителю с. 

________, вул. ___________ земельну ділянку площею 4000 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства в с. Біще (код по КВЦПЗ 

– 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 



кадастровий номер 6120480600:01:002:0131, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

7.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Сахно 

Богдану Федоровичу, жителю м. ________, вул. _________ земельної 

ділянки площею 15000 кв. м. для  ведення особистого селянського 

господарства в с. Жовнівка із земель не наданих у власність чи 

користування. 

8.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 

8.2. Надати у власність гр. Сахно Богдану Федоровичу, жителю м. 

________, вул._________  земельну ділянку площею 15000 кв. м. для  

ведення особистого селянського господарства в с. Жовнівка (код по 

КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського господарства, 

кадастровий номер 6120481600:01:001:1838, землі 

сільськогосподарського призначення ), із земель не наданих у власність 

чи користування. 

8.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. 

Павлюсу Володимиру Ігоровичу, жителю с._________, вул. ________  

земельної ділянки площею 43 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу №16 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

9.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

 -    зміна цільового використання земельної ділянки. 

9.2. Надати у власність гр. Павлюсу Володимиру Ігоровичу, жителю с. 

________, вул.__________ земельну ділянку площею 43 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 16 по вул. О. 

Кобилянської, 60 в м. Бережани (код по КВЦПЗ – 02.05. – для 

будівництва індивідуальних гаражів, кадастровий номер 

6120410100:04:013:0028, землі житлової та громадської забудови), із 

земель міста не наданих у власність чи користування. 

9.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність гр. Осецькому 

Володимиру Мар’яновичу, жителю м.__________, вул.___________ 

земельної ділянки площею 3000 кв. м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Куропатники із земель не наданих у власність чи 

користування. 

10.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки. 



10.2. Надати у власність гр. Осецькому Володимиру Мар’яновичу, жителю 

м.__________, вул.____________земельну ділянку площею 3000 кв. м. 

для  ведення особистого селянського господарства в с. Куропатники 

(код по КВЦПЗ – 01.03. – для ведення особистого селянського 

господарства, кадастровий номер 6120482500:02:002:0400, землі 

сільськогосподарського призначення), із земель  не наданих у власність 

чи користування. 

10.3. Зареєструвати право власності на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Марію Лук’янову. 

 

 

Міський голова                                              Ростислав БОРТНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


