
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVIІI сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 28 березня 2013 року          № 649 

 

 
Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою та технічних 

документацій 

 

  Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12,92, 118, 120,121,123, 125,141 Земельного кодексу 

України , ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані 

документи, пропозиції постійних комісій із земельних питань і з питань 

забудови територій та екології, Бережанська міська рада 

 

В И Р ІШ И Л А: 

 

1. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, ___ 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 26 кв. м для будівництва та 

обслуговування автогаражу по вул. Л.Українки (в районі розчинного вузла) 

в м. Бережани із земель не наданих у власність чи користування.  

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2014 

року. 

2. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Чорновола, ___ дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 26 кв. м для будівництва та обслуговування 

авто гаражу по вул. Л.Українки, ___ в районі розчинного вузла) в м. 

Бережани із земель не наданих у власність чи користування.  

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.03.2014 

року. 

3. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул.. Гімназійна, ___ 

дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) орієнтовною 

площею 300 кв. м для ведення садівництва по вул. Гімназійна в м. 

Бережани. 



3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

4. Відмовити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. С.Бандери, ___ у 

наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку в м. 

Бережани, у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок . 

5. Відмовити гр. ____________, жительці м. Бережани, вул.. Гайова, ___, у 

наданні дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 1200 

кв. м для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Гайова, так як дана 

земельна ділянка використовується для ведення городництва. 

6. Надати гр. МКП «Господар» м. Бережани, вул. Лепких, 44  дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування  

земельної ділянки  для обслуговування гуртожитку  по вул. Січових 

Стрільців, 36 в м. Бережани із земель  міста не наданих у власність чи 

користування.  

6.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

6.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.03.2014 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


