
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання  

IX сесія  

(ІI засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

    03 червня 2021 року                                                             № 264 

 

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, сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Дмитріву Йосифу Михайловичу, жителю ________, вул. 
________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Грабина» в с. Куропатники із земель 

ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

2. Надати гр. Івахів Ользі Ярославівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Грабина» в с. Куропатники із земель 

ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

3. Надати гр. Осейко Ользі Леонівні, жительці ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 10000 кв. м. для ведення особистого селянського господарства 

в урочищі «Грабина» в с. Куропатники із земель ненаданих у власність чи 

користування( землі запасу). 



3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

4. Надати гр. Несторівській Вірі Дмитрівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Грабина» в с. Куропатники із земель 

ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

5. Надати гр. Тизунь Ірині Валеріївні, жительці ________, ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 4748 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Куропатники із земель ненаданих у власність чи 

користування( землі запасу). 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

6. Надати гр. Жига Михайлу Дмитровичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Грабина» в с. Куропатники із земель 

ненаданих у власність чи користування( землі запасу). 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

7. Надати гр. Сіверському Івану Івановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 6120482500:02:001:____ ( урочище «Гниля криниця») на 

території Куропатницького старостинського округу. 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

8. Надати гр. Сіверській Ользі Михайлівні, жительці ________, вул. 
________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого 

селянського за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 6120482500:02:001:____ ( урочище «Гниля криниця) на 

території Куропатницького старостинського округу. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

9. Надати гр. Осейко Роману Дмитровичу, жителю с. Куропатники  

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 10000 кв. м., для ведення особистого селянського 

за рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий 

номер 6120482500:01:001:____ на території Куропатницького старостинського 

округу. 



9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

10. Надати гр. Пудло Галині Іванівні, жительці  ________, вул. ________ 
дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 2989 кв. м., для ведення особистого селянського 

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

10.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

11. Надати гр. Козачуку Михайлу Григоровичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 3000 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

11.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

12. Надати гр. Михайлюку Богдану Івановичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 578 кв. м., для індивідуального 

садівництва в с. Лісники із земель ненаданих у власність чи користування 

    ( землі запасу). 

12.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

13. Внести зміни в рішення № 848 від 21 вересня 2020 року 

Шибалинської сільської ради, а саме: п.1 скасувати та викласти в такій 

редакції: 

« Надати гр. Коліснику Павлу Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 4999 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

14. Відмовити гр. Любі Андрію Ігоровичу, жителю ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 2,0 га для ведення 

особистого селянського господарства в урочищі « Грабина» на території 

Куропатницького старостинського округу, у зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок в даному урочищі.  

15. Надати гр. Малому Юрію Миколайовичу, жителю ________, 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. 

15.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

16. Надати гр. Марисюку Петру Івановичу, жителю ________, 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. 

16.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

17. Надати гр. Андрусишин Ірині Йосипівні, жительці ________, вул. 
________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 255 кв. м., для ведення індивідуального 

садівництва по вул. Мечнікова із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

17.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

18. Надати гр. Керницькому Степану Григоровичу, жителю ________, 

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

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

садівництва в урочищі «Над долина» із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

18.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

19. Надати гр. Процику Остапу Петровичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 30 кв. м., для будівництва та 

обслуговування автогаражу №28 по вул. О. Кобилянської, 60 в м. Бережани із 

земель міста ненаданих у власність чи користування. 

19.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2022 року. 

20.  Внести зміни в рішення сесії міської ради № 197 від 31 березня 2021 

року п. 17 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати ТОВ «Крона» дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду  земельної ділянки площею 1,0345 га  для обслуговування 

орендованого майна (майнових паїв) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120484900:02:002:0185 на території Надрічнянського старостинського 

округу». 

21. Надати гр. Терлецькі Галині Ярославівні, жительці ________, вул. 
________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 694 кв. м., для ведення індивідуального 

садівництва по вул. Тернопільська із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

21.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

22 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови згідно розподілу обов’язків. 

 

   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                               Ростислав БОРТНИК 


