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

VIII скликання 

XVI сесія 

(ІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

22  грудня 2021року                    м. Бережани                                                        №616 

                    

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 відноси (протокол №42,43), сесія  

Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Волошину Андрію Івановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1200 кв. м., для індивідуального садівництва  в с. 

Шибалин із земель ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

2. Надати гр. Мазурику Василю Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 723 кв. м., для індивідуального садівництва   по вул. 

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

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

3. Надати гр. Урбану Тарасу Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1100 кв. м., для індивідуального садівництва в с. 

Жовнівка із земель ненаданих у власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

4. Надати гр. Мосьондзу Петру Васильовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 



земельної ділянки площею 1737 кв. м., для ведення особистого селянського 

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

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

5. Надати гр. Костишину Дмитру Володимировичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 7500 кв. м., для ведення особистого селянського 

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

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

6. Надати гр. Мазурику Василю Михайловичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

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

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

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

7. Надати гр. Сеньків Марії Максимівні, жительці ________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних  ділянок 

площею 1100 кв. м., та площею 1476 кв. м., для ведення особистого селянського 

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

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

8. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 427 від 13 жовтня 2021 року 

п. 3 скасувати та викласти в такій редакції:  

«Надати гр. Мельничук Оксані Володимирівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 4200 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства на території Куропатницького старостинського округу   із земель 

ненаданих у власність чи користування.» 

9. Продовжити терміном до 01.12 2022 року дію п. 9 рішення сесії міської 

ради № 1864 від 08 жовтня 2020 року  щодо надання гр. Петріву Василю 

Володимировичу, жителю ________. вул. ________ дозволу на складання 

проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

30 кв. м., для  будівництва та обслуговування автогаражу № 25 по вул. 

О.Кобилянської,60 в м. Бережани. 

10. Відмовити гр. Костів Ярославі Іванівні, жительці ________, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 68 кв. м., так як дана земельна 

ділянка відноситься до земель загального користування, які не можуть 

передаватися у приватну власність (пп.а п.4 ст.83 Земельного кодексу України). 

11. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію 

з питань регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Ростислав БОРТНИК  


