
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІV засідання) 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 липня 2013 року        № 712 

 

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, 125,141Земельного 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 І Ш И Л А: 

 

1. Продовжити до 01.08.2014 року гр. ____________, жителю м. Бережани, 

вул. Січових Стрільців, ___ термін дії п. 22 рішення сесії Бережанської 

міської ради № 440 від 31.05.2012 року «Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою та технічних документацій», щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою відведення в оренду терміном на п’ять років 

земельної ділянки для обслуговування придбаного розчинного вузла по вул. 

Л.Українки в м. Бережани. 

2. Продовжити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Бережаночка» до 01.12.2013 року дію п. 1, рішення сесії міської ради № 

618 від 21.08.2008 року «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність ОСББ земельної ділянки у 

власність для обслуговування багатоквартирного будинку по вул. 

Гімназійна, 20 в м. Бережани ». 

3. Відмовити гр. ____________, жительці с. Лісники, вул. Шепети, ___ у 

надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 1200 кв. м для ведення 



садівництва по вул. Шепети в с. Лісники так як дана земельна ділянка 

знаходиться в користуванні. 

4. Відмовити гр. ____________, жителю с. Лісники, вул. Шепети, ___ у надані 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 1200 кв. м для ведення садівництва 

по вул. Шепети в с. Лісники так як дана земельна ділянка знаходиться в 

користуванні. 

5. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Пирогова, ___, дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 24 кв. м для будівництва та обслуговування 

автогаража на вул. Пирогова в м. Бережани і з земель житлової та 

громадської забудови.  

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2014 

року. 

6. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Рогатинська ___, 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 2500 кв. м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку на вул. Рогатинська, ___ в с. Лісники із 

земель житлової та громадської забудови.  

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.08.2014 

року. 

7. Надати гр.. ____________, жительці смт. Козова, вул. Грушевського, ___, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 0,04 га.  для 

обслуговування придбаного нежитлового приміщення, будівлі кафе 

«Дорожнє» в м. Бережани по вул.. Привокзальна, ___. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2014 року. 

8. Надати гр.. ____________, жительці м. Бережани, вул.. Хатки, ___, дозвіл 

на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 1000 кв. м. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку для передачі у власність в м. 

Бережани по вул. Хатки, ___. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2014 року. 

9. Надати гр. ____________, жительці м. Бережани, вул. Хатки, ___, дозвіл на 

складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки площею 200 кв. м. для ведення 

садівництва для передачі у власність в м. Бережани по вул. Хатки. 



9.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2014 року. 

10. Надати гр.. ____________, жителю м. Бережани, вул. Тернопільська, ___, 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 560 кв. м для ведення садівництва по вул. 

Тернопільська в м. Бережани.  

10.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2014 року. 

11. Надати гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Стефаника, ___, дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 523 кв. м для ведення садівництва по вул. Стефаника в м. 

Бережани.  

11.1. Проекту землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2014 року. 

12. Припинити гр. ____________, жительці м. Бережани вул. Тернопільська, 

___ право користування земельною ділянкою площею 561 кв. м. наданої 

для ведення садівництва по вул. Тернопільській, у зв’язку з добровільною 

відмовою. 

13. Надати гр.. ____________, жителю м. Бережани, вул. Тернопільська, ___, 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 561 кв. м. для 

ведення садівництва для передачі у власність в м. Бережани по вул. 

Тернопільська. 

13.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2014 року. 

14. Продовжити до 01.08.2014 року гр. ____________, жительці м. Бережани, 

вул. Лесі Українки, ___ термін дії п. 7 рішення сесії Бережанської міської 

ради № 479 від 26.07.2012 року «Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою та технічних документацій», щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою відведення у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Л. Українки в м. Бережани. 

15. Продовжити Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Бона-

Дея» до 01.12.2013 року дію п. 4, рішення сесії міської ради № 312 від 

07.12.2011 року «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення у власність ОСББ земельної ділянки у власність для 

обслуговування багатоквартирного будинку по вул. Кульчицької, 3 в м. 

Бережани ».  



16. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Під липою» 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для обслуговування багатоквартирних житлових 

будинків по вул. Шевченка, 18, 18«А» в м. Бережани із земель міста не 

наданих у власність чи користування.  

16.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

16.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2014 року. 

17. Надати Державному історико-архітектурному заповіднику у м. Бережани 

дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в постійне користування для визначення охоронних зон та 

обслуговування об’єктів державної власності, що передані на баланс 

заповідника, а саме: 

- пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі “Рідна школа”, 1885 р. 

(охорон. № 638), по вул. Шевченка № 1; 

- пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі Магістрату, ХІХ ст. 

(охорон. № 91), по вул. Банковій № 4а. 

17.1.  Площу земельних ділянок визначити на підставі проведених 

обмірів. 

17.2.  Проекти землеустрою подати на розгляд міської ради до 01.08.2014 

року. 

18. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1141 від 29.09.2010 року п.7 

скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати Державному підприємству «Бережанське лісомисливське 

господарство», м. Бережани, вул. Замкова, 6 дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 

площею 10,0 га для ведення лісового господарства (створення нових 

лісонасаджень) в с. Лісники із малопродуктивних земель (пасовище)». 

19. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


