
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

XIX сесія  

(__ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

____ _________  2022 року                  м. Бережани                          ПРОЕКТ №803 

 

Про надання дозволу на поділ земельних  

ділянок  комунальної  власності 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 92, 92, 98, 99, 100, 120, 123, 124, 125, 151 Земельного кодексу 

України, статтями 4, 5, 6 Закону України «Про оренду землі», статтею 288 

Податкового кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин 

(протокол №36 від 05.04.2022р), сесія Бережанської міської ради  

 

                                            В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати  Копині Світлані Яківні , жительці ________, вул. ________ дозвіл 

на поділ орендованої земельної ділянки  загальною площею 5500 кв. м. 

кадастровим номером: 6120410100:04:004:____ з метою формування п’яти  

нових земельних ділянок, а саме: площею 1000 кв. м. , площею 1200 кв. м., 

площею 100 кв. м., площею 464 кв. м., площею 2736 кв. м.. по вул. Львівська, 88  

в м. Бережани. 

1.1Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

2.Надати  Халупі Богдану Ярославовичу, жителю ________, вул. ________   

дозвіл на поділ  орендованої земельної ділянки  загальною площею 147 кв. м.,  

кадастровим номером: 6120410100:04:011:____ з метою формування двох  нових 

земельних ділянок, а саме: площею 63 кв. м. , та площею 84 кв. м. , по вул. 

Шевченка, 55«б»/2 в м. Бережани. 

2.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

3.Надати  Черненко Анастасії Анатоліївні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на поділ  орендованої земельної ділянки  загальною площею 

8300 кв. м. кадастровим номером: 6120410100:04:003:____ з метою формування  



двох   нових земельних ділянок, а саме: площею 3820 кв. м. , площею 4480 кв. м., 

по вул. Тернопільська,19 «а» в м. Бережани. 

3.1.Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань врегулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


