
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

XI сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                        м. Бережани 

 
22 липня 2021 року                                                                     №338 

 
Про надання дозволу на складання проектів із 

землеустрою щодо відведення у власність 

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 відносин (протоколи №17,19,20), сесія  

Бережанської  міської  ради 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати гр. Білику Михайлу Васильовичу, жителю ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 15531 кв. м. для ведення особистого селянського за рахунок 

земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120481800:01:001:____ на території Жуківського старостинського округу. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

2.  Надати гр. Шагай Вікторії Василівні, жительці ________ 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 

6120481800:01:001:____ на території Жуківського старостинського округу. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

3.  Надати гр. Шагаю Володимиру Ігоровичу, жителю ________ 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 

6120481800:01:001:____ на території Жуківського старостинського округу. 



3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

4. . Надати гр. Рижевській Любові Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

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

селянського господарства в урочищі «Загомінок» на території Посухівського 

старостинського округу із земель ненаданих у власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

5. Надати гр. Миханіву Володимиру Богдановичу, жителю                          

________, вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 560 кв. м., для 

індивідуального садівництва в по вул. Джерельна в м. Бережани із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

6. . Надати гр. Демчук Наталії Миколаївні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1311кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Фільваркова дорога»                   на 

території Жуківського старостинського округу із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

7. Надати гр. Гайдукевичу Віталію Петровичу, 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. 

7.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

8. Надати гр. Чавес Гонсалес Вероніці Немесіївні, жительці                         

________, вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва в по вул. Золочівська в м. Бережани із земель 

ненаданих у власність чи користування. 

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

9 . Надати гр. Івасіву Володимиру Володимировичу, жителю                        

________, вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 2913 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства в урочищі «Загомінок» на території 

Шибалинського старостинського округу із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 



10. Відмовити гр. Мигдаль Любові Зіновіївні, жительці ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 1115 кв. м., для ведення 

індивідуального садівництва по вул. Л. Українки, так як дана земельна 

ділянка розміщена в прибережній смузі річки Золота Липа. 

11. Надати гр. Стасєву Віталію Андрійовичу, 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. 

11.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

12 . Надати гр. Трібою Василю Валерійовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 3200 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Куропатницького старостинського 

округу із земель ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

13 . Надати гр. Фльонцу Тарасу Володимировичу, жителю                               

________, вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 17000 кв. м., для ведення 

особистого селянського господарства на території Куропатницького 

старостинського округу із земель ненаданих у власність чи користування. 

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.07.2022 року. 

14.        Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     Ростислав БОРТНИК 


