
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

X сесія  

(ІI засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани                           

 

    08 липня 2021 року                                                                      № 309 

 

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 врегулювання земельних відносин (протокол №15,16), сесія 

Бережанської міської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Мальчонкову Миколі Анатолійовичу, жителю ________. 

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 2500 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Будилівка» 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. Олійник Катерині Петрівні, жительці ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 888 кв. м., для індивідуального садівництва в с. Куропатники 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. Галібіній Любові 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. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 



4. Надати гр. Лазурко Катерині Миколаївні, 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. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

5. Надати гр. Турчин Наталії Ярославівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

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

селянського господарства в с. Баранівка 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. Годуну Сергію Васильовичу, 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. 

6.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.05.2022 року. 

7. Надати гр. Плонка Юлії Олегівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 4639 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Жовнівка 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. Здирко Івану Михайловичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

9. Продовжити терміном до 01.02.2022 року термін дії п.1 рішення сесії 

міської ради№ 1420 від 08.серпня 2019 року щодо надання гр. Василишин 

Аліні Іванівні, жительці ________, вул. ________ дозволу на складання проекту 

із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки із земель 

промисловості на цільове призначення для будівництва та обслуговування 

придбаного житлового будинку господарських будівель та споруд, площею 

1000 кв. м., по вул. Рогатинська, 100«ж» в м. Бережани. 

10. Надати гр. Пекарському Івану Івановичу, жителю ________. вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 6000 кв. м., для ведення особистого 

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

користування. 



10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2022 року. 

             11.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Ростислав БОРТНИК 
 


