
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XXV сесія  

(II засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
  20 вересня  2022 року                     м. Бережани                                             №888 

 

Про резервування земельних ділянок для членів  сімей загиблих, із 

числа жителів Бережанської міської територіальної громади  
 

Відповідно до Закону України «Про затвердження  Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року  №64/2022 

зі  змінами внесеними Указами Президента №133/2022 від 14.03.2022 року, 

№259/2022 від 18.04.2022 року, беручи до уваги Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів  України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким   заборонено:  

безоплатна передача земель комунальної власності у приватну власність, 

надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої 

безоплатної передачі, розроблення такої документації, враховуючи героїчні 

вчинки   жителів громади та захист ними  суверенітету та територіальної 

цілісності  держави України в умовах Російської  збройної  агресії, беручи до 

уваги пропозиції  постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин, сесія  Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Зарезервувати земельні ділянки в районі  вулиць Молодіжна та вул. С. 

Крушельницької в м. Бережани (згідно розробленого детального плану територій 

– для будівництва  та обслуговування житлових будівель та споруд)  для членів  

сімей загиблих, в результаті  Російської збройної агресії проти України, яка 

розпочата в 24.02.2022року, із числа жителів Бережанської міської 

територіальної громади. 

2.Резервування земельних ділянок здійснювати в розрахунку  1 (одна ) 

земельна ділянка на членів сім’ї загиблого жителя громади.  

3. Розгляд заяв членів сімей загиблих  щодо надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель та 

споруд, здійснювати після скасування заборон щодо розроблення подібної 

документації та передачу у безоплатну власність земель комунальної власності, 



встановлених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  

України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 

воєнного стану». При цьому перевагу в отриманні такої земельної ділянки мають 

члени сім’ї загиблого у числа першої черги успадкування за законом. 

4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Бережанської міської 

ради. 

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

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     Ростислав БОРТНИК 
 

 

 


