
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання  

VIII сесія  

( IІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ  

 

12 травня 2021 року                       м. Бережани                          № 241 

 

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, 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 відноси, Бережанська міська рада 

 

                                                     В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Шаповал Сергію Сергійовичу, жителю ________, вул. ________, 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 7782 кв.м. для ведення особистого селянського господарства в с. 

Жовнівка із земель ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

2. Надати гр. Денисів Андрію Івановичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 5700 кв.м. для ведення особистого селянського 

господарства в с. Шибалин із земель ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

3. Надати гр. Фльонцу Тарасу Володимировичу, жителю                                  

________, вул. ________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 8000 кв.м. для ведення 

особистого селянського господарства  в  с. Куропатники із земель  ненаданих у 

власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

4. Надати гр. Любовицькому Віталію Ярославовичу, жителю                        

________, вул. ________,  дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 



відведення у власність земельної ділянки площею 415 кв. м. для індивідуального 

садівництва по вул. Комарова в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

5. Надати гр. Сложинській Марії Богданівні, жительці ________, вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  у 

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

селянського господарства в с. Куропатники за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер  

6120482500:04:003:____ на території Куропатницького старостинського 

округу. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

6. Надати гр. Білику Мирону Омеляновичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 3112 кв.м. для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі «Загомінок» в с. Комарівка із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

7. Продовжити терміном до 01.11.2021 року дію п.2 рішення сесії міської 

ради № 701 від 05.12.2008 року щодо надання об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «50-років Жовтня» дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Бережани по вул. Тернопільська, 2.  

8. Відмовити гр. Мигдаль Ярославі Томівні, жительці ________,              у 

наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 13300 кв.м. для ведення особистого 

селянського господарства в с. Баранівка та площею 1200 кв.м. для 

індивідуального садівництва в с. Баранівка так як на дану земельну ділянку 

прийнято відповідне рішення. 

9. Відмовити гр. Мигдалю Михайлу Васильовичу, жителю ________, 

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

відведення у власність земельної ділянки площею  1200 кв. м. для 

індивідуального садівництва в с. Баранівка як на дану земельну ділянку прийнято 

відповідне рішення. 

10. Надати гр. Скрипнику Ігорю Івановичу, жителю ________, вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 533 кв. м. для індивідуального садівництва в с. 

Посухів із земель  ненаданих у власність чи користування. 

10.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.04.2022 

року. 

11. Надати гр. Сімутенко Марії Іванінвні, жительці ________,  вул. 

________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 



земельної ділянки площею 556 кв. м. для індивідуального садівництва по вул. 

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

11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

12. Надати гр. Онишко Валентині Олександрівні, жительці ________, 

вул. ________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1631 кв. м. для ведення особистого 

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

користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2022 року. 

  13. Надати гр. Іваницькому Миколі Олександровичу, жителю                        

________, вул. ________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 202 кв. м. для індивідуального 

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

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

14. Надати гр. Лещишину Андрію Володимировичу, жителю ________, 

вул. ________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 2639 кв. м. для ведення особистого 

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

користування. 

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

 

  Міський голова                                                              Ростислав БОРТНИК           
 

 

 

 

 

 


