
 
Бережанська міська рада  

VIII скликання  

XII сесія  

(I засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

  16 серпня  2021 року        м. Бережани                                     №361 

 

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 відносин (протокол №23,24,21), сесія  

Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1.  Надати гр. Ухман Ірині Петрівні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 3626 кв. м.. для ведення особистого селянського господарства на 

території Шибалинського старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

2.  Надати гр. Клецор Наталії Василівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1343 кв. м., для ведення особистого селянського 

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

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

3.  Надати гр. Герасимів Ірині Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

Тернопільська ( біля присадибної ділянки)в м. Бережани із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 



4. Надати гр. Джердж Ігорю Миколайовичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1107 кв. м., для індивідуального садівництва  по вул. 

Шевченка  в м. Бережани 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. Поповичу Андрію Миколайовичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 441 кв. м. для індивідуального садівництва   по вул. 

Гайова  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. Крегель Надії Василівні, жительці  ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1079 кв. м., для індивідуального садівництва   по вул. 

Рогатинська  в м. Бережани 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. Горбовому Володимиру 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. 

7.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2022 

року. 

8. Надати гр. Коліснику Володимиру Михайловичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

8.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

9. Надати гр. Коліснику Михайлу Володимировичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 600 кв. м. для індивідуального садівництва   по вул. 

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

9.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

10. Надати гр. Валову Олегу Володимировичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

11. Надати гр. Валові Марії Михайлівні, жительці  ________,                           

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 600 кв. м., для індивідуального садівництва   

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



11.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

12. Надати гр. Гируну Олегу Миколайовичу, жителю  ________,                   

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 610 кв. м., для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Тернопільська,72 «г»  в                      

м. Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

12.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

13. Надати гр. Оберському Олегу Григоровичу, жителю  ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 5600 кв. м., для ведення особистого селянського господарства в 

с. Жуків  із земель ненаданих у власність чи користування. 

13.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

14. Надати гр. Пришляку Олегу Григоровичу, жителю  ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 3000 кв. м., для ведення особистого селянського господарства на 

території Жуківського  старостинського округу     із земель ненаданих у власність 

чи користування. 

14.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

15. Надати гр. Скрипнику Ігорю Мироновичу, жителю  ________,                

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 781 кв. м., цільове призначення якої 

змінюється з – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку на - для будівництва житлового будинку, господарських будівель та 

споруд по вул. Ковшевича,26 «а»  в м. Бережани, за кадастровим номером 

6120410100:04:006: ____,  із земель ненаданих у власність чи користування. 

15.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

16. Відмовити гр. Крук Ангеліні Ігорівні, жительці ________,                                

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Вільховецька, так як це суперечить  

генплану  забудови даної території. 

17. Надати гр. Мойсей Ларисі Ярославівні, жительці  ________,                    

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 2125 кв. м., для ведення особистого 

селянського господарства на території Потуторського  старостинського округу   із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

17.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

18. Надати гр. Скрипнику Григорію Івановичу, жителю  ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1500 кв. м. для ведення особистого селянського господарства на 



території Потуторського  старостинського округу  із земель ненаданих у власність 

чи користування. 

18.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

19. Надати гр. Королишину Івану Петровичу, жителю  ________ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 1900 кв. м. для ведення особистого селянського господарства на 

території Жуківського старостинського округу із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

19.1 Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

20. Надати гр. Сабат Стефанії Іванівні, жительці ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 2980 кв. м., для ведення особистого селянського господарства на 

території Жуківського старостинського округу із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

20.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

21. Надати гр. Кулебі Руслану Івановичу, жителю  ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

господарства в урочищі «Кривуля»  на території Потуторського старостинського 

округу із земель ненаданих у власність чи користування. 

21.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

22. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 309 від 08 липня 2021 року 

п. 8 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати гр. Здирко Івану Михайловичу, жителю  ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

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

на території Шибалинського старостинського округу   із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

22.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року». 

23. Відмовити гр. Шевців Галині Ярославівні, жительці ________,                     

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

відведення у власність земельної ділянки площею 400 кв м для індивідуального 

садівництва  в урочищі «Жорнисько», так як даний масив передбачений для 

надання земельних ділянок  учасникам АТО. 

24. Відмовити Комунальному некомерційному підприємству  

«Бережанський обласний дитячий гастроентерологічний санаторій» 

Тернопільської обласної ради у наданні дозволу на складання проекту із 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 

площею 2,0 га  для ведення підсобного сільського господарства, за рахунок 

земельної ділянки за кадастровим номером 6120410100:01:002:0005, так як це 

суперечить  генплану забудови даної території. 



25.Надати гр. Вороні Івану Михайловичу, жителю ________,                                          

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 6500 кв. м. для ведення особистого 

селянського господарства на території Біщівського старостинського округу  із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

25.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2022 року. 

26. Відмовити гр. Гугляку Мирону Васильовичу, жителю ________,                  

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

відведення у власність земельної ділянки площею 10000 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Тернопільська, так як це 

суперечить генплану забудови даної території. 

27.Відмовити гр. Вакиряку Роману Васильовичу, жителю ________,                

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

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Корольова в м. Бережани, у  зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок.  

28.Відмовити гр. Лещишину Івану Степановичу, жителю ________,                   

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

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Корольова в м. Бережани,  у  зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок.  

29.Відмовити гр. Підлужному Володимиру Михайловичу, жителю                             

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

щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Корольова в м. Бережани, у  зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок.  

30.Відмовити гр. Стасєву Віталію Андрійовичу, жителю ________, вул. 

________ у наданні дозволу на  складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Корольова в м. Бережани,  у  зв’язку з відсутністю вільних 

земельних ділянок.  

31.Відмовити гр. Стрембіцькі Оксані Іванівні, жительці  ________,                 

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

відведення у власність земельної ділянки  площею 5400 кв. м. для ведення 

особистого селянського господарства в с. Куропатники, так як дана земельна 

ділянка використовується для громадського випасання худоби. 

32. Відмовити гр. Голяш Надії Любомирівні, жительці ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 3600 кв м для ведення 

особистого селянського господарства по вул. Лесі Українки, так як це суперечить 

генплану забудови даної території. 

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

відведення в оренду  земельної ділянки площею 1,3745 га для обслуговування 

орендованого  комплексу  водонасосних станцій, з цільовим призначенням : для  

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, манинобудівної та іншої промисловості, за 



рахунок земель запасу сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

6120481800:01:002:0012 на території Жуківського старостинського округу. 

33.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2022 

року. 

34.Надати гр. Бурді Лідії  Корнеліївні, жительці ________,                                       

вул. ________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки загальною  площею 1200 кв. м. для індивідуального 

садівництва  по вул. Тернопільська ( біля присадибної ділянки)в м. Бережани , а 

саме 310 кв м із земель не наданих у власність чи користування та площею 890 кв 

м із земель запасу міської ради, за кадастровим номером 6120410100:04:014: ____. 

34.1.Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2022 

року. 

35. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин та заступника міського голови згідно 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                             Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                      Ірина ЗАГНІЙНА 

 



Голова постійної комісії                                                  Іван БОЙКО  

 

    

Загальний відділ                                                               Оксана   ЗДЕБ 

 

 

Юридичний відділ                                                            Мар’яна БЕРНИК 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції  

міської  ради                                                                     Наталя ТКАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


