
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання  

IX сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

    03 червня 2021 року                                                №280 

 

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 відноси, сесія Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Гнатіву Івану Петровичу, жителю ____________, вул. 

______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1500 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в урочищі «Городиска» в с. Куропатники із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

2. Надати гр. Салій Людмилі Василівні, жительці ________, вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

3. Надати гр. Ольшанській Марії Володимирівні, жительці _______, 

вул.________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1500 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

4. Надати гр. Шайда Уляні Василівні, жительці______, вул.______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 



земельної ділянки площею 2200 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Жуків із земель ненаданих у власність чи користування( землі 

запасу). 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

5. Надати гр. Кадиляку Ігорю Степановичу, жителю________, 

вул._______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1700 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

6. Надати гр. Ухман Степанії Григорівні, жительці_______, вул._______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1100 кв. м., для індивідуального садівництва по вул. 

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

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

7. Надати гр. Віятику Василю Петровичу, жителю ________, 

вул._________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1164 кв. м., для  індивідуального 

садівництва по вул. Золочівська в с. Жуків із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

8. Надати гр. Шваглі Ганні Іванівні, жительці________, вул. 

_________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1100 кв. м., для індивідуального 

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

користування. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

9. Надати гр. Гура Мар’яні Ігорівні, жительці_________, вул.________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

Л. Українки в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

10. Надати гр. Замойській Надії Василівні, жительці __________, 

вул.__________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 9926 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

11. Надати гр. Сорокіну Денису Юрійовичу, жителю _______, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 



власність земельної ділянки площею 15927 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 

11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

12. Надати гр. Миколишину Тарасу Васильовичу, жителю________ , вул. 

___________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 727 кв. м., обслуговування придбаної 

апаратної кормового цеху з цільовим призначення для ведення особистого 

селянського господарства, по вул. Ценральна,2/4 в с. Жуків із земель ненаданих 

у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

13. Надати гр. Шагаю Мирославу Михайловичу, жителю ________, вул. 

___________дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду  земельної ділянки  площею 349 кв. м., для обслуговування придбаного 

складського приміщення, з цільовим призначення для ведення особистого 

селянського господарства, по вул. Ценральна,2/2 в с. Жуків із земель ненаданих 

у власність чи користування. 

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

14. Надати гр. Шагаю Дмитру Михайловичу, жителю________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки  

площею 461 кв. м., для обслуговування придбаного складського приміщення, з 

цільовим призначення для ведення особистого селянського господарства, по 

вул. Ценральна,2/3 в с. Жуків  із земель ненаданих у власність чи користування. 

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

15. Надати гр. Лещишину Михайлу Степановичу, жителю________  

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду  земельної 

ділянки площею 474 кв. м., для обслуговування придбаного складського 

приміщення, з цільовим призначення для ведення особистого селянського 

господарства,  по вул. Ценральна,2/1 в с. Жуків  із земель ненаданих у власність 

чи користування. 

15.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

16. Надати гр. Хількевич Роману Васильовичу, гр. Хількевич Мирославі 

Богданівні, гр. Хількевич Богдану Романовичу, гр. Лазар Лесі Романівні, 

жителям м.________, вул._________ дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 130 кв. м., для 

обслуговування житлового будинку по вул. Вірменська,9 в м. Бережани  із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

16.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

17. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», 

м.___________ вул. _________ дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок 



орієнтовною площею 0,0200 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії , а саме : 

 ( ЗТП – 301) по вул. Валова в м. Бережани. 

( ЗТП – 323) по вул. С. Бандери в м. Бережани. 

( ЗТП – 361) по вул. Привокзальна в м. Бережани. 

( ЗТП – 379) по вул. Січових Стрільці м. Бережани. 

( ЗТП – 399) по вул. Січових Стрільців в м. Бережани. 

( ЗТП –404) по вул. С.Бандери в м. Бережани. 

( ЗТП – 415) по вул. Гагаріна в м. Бережани. 

( ЗТП –30 ) по вул. Некрасова в с. Потутори. 

17.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

18. Надати дозвіл міському голові Бортник Р.Б. на укладення договору 

суперфіції з гр. Довганич Михайлом Васильовичем, на орендовану земельну 

ділянку гр. Бернатовичем Богданом Мирославовичем, за кадастровим 

номером 6120410100:04:008:0_____ по вул. Рогатинська,101 в м. Бережани.  

            19.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Ростислав БОРТНИК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


