
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 10 вересня 2013 року         № 733 
 

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 І Ш И Л А: 

 

1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Садок-27» 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної для обслуговування п’ятиквартирного житлового будинку по вул. 

С.Бандери, 27 в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

1.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

1.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2014 року. 

2. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гетьман» 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної для обслуговування чотирьохквартирного житлового будинку по 

вул. Б.Хмельницького, 32 в м. Бережани із земельне наданих у власність чи 

користування.  

2.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2014 року. 

3. Надати гр. Чорноус Надії Григорівні, жительці м. Бережани, вул. Ватутіна, 

2«а»/10 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 258 кв. м для ведення садівництва по 



вул. Комарова(біля присадибної ділянки) в м. Бережани із земельне наданих 

у власність чи користування.  

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2014 

року. 

4. Надати гр. Бойко Михайлу Теодозійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

Тернопільська, 17 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 380 кв. м 

для ведення садівництва по вул. Тернопільська (біля присадибної ділянки) в 

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

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2014 

року. 

5. Надати гр. Янушу Степану Володимировичу, жителю м. Бережани, вул.. 

Лепких, 10/8 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 18 кв. м для добудови кладової до 

магазину по пл. Ринок, 21 в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2014 

року. 

6. Надати гр. Волянському Миколі Григоровичу, жителю с. Рай, вул. Раївська, 

4/6 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 1076 кв. м для ведення особистого селянського 

господарства в с. Рай із земель не наданих у власність чи користування.  

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.09.2014 

року. 

7. Надати гр. Кузів Анні Петрівні, жительці м. Бережани, вул. Січових 

Стрільців, 57 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо посвідчення права власності на земельну ділянку площею 505 кв. м 

для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Лепких (біля присадибної 

ділянки № 34). 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

8. Надати гр. Мищишину Василю Івановичу та гр.. Мищишин Анастасії 

Петрівні, жителям м. Бережани, вул. Корольова, 1/25 дозвіл на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) площею 13 кв. м. щодо посвідчення права 

оренди для обслуговування придбаного нежитлового приміщення магазину 

в м. Бережани по вул. Міцкевича, 3/4. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

9. Припинити гр. Маланій Любові Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

Данила Галицького, 5 право користування земельною ділянкою площею 

0,0611 га наданої для будівництва житлового будинку по вул. Рурисько, 5 в 

м. Бережани, у зв’язку з добровільною відмовою. 

10. Надати гр. Янюк Мар’яні Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

Рурисько, 7 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 



щодо посвідчення права власності на земельну ділянку площею 611 кв. м 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд по вул.. Рурисько,5 в раніше визначених межах. 

10.1.  Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

11. Продовжити терміном до 01.09.2014 року термін дії п. 5 рішення сесії 

міської ради № 496 від 30.08.2012 року щодо надання гр. Фіняк Наталії 

Василівні, жительці с. Рай, вул.. Орлика, 38 дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною 

площею 50 кв. м для будівництва та обслуговування авто гаражу по вул.. 

Січових Стрільців.  

12. Продовжити терміном до 01.09.2014 року термін дії п. 4 рішення сесії 

міської ради № 496 від 30.08.2012 року щодо надання гр. Малашняку 

Ярославу Іллічу, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 13«б»/7 

дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 90 кв. м для будівництва та 

обслуговування авто гаражу по вул.. Січових Стрільців.  

13. Відмовити гр. Князюку Павлу Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул.. 

Галана, 9 у продовженні терміну дії рішення сесії міської ради № 660 від 

21.10.2008 року щодо надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки для будівництва магазину з 

офісними приміщеннями по вул.. Шевченка, 16«а» у зв’язку з тим, що це 

суперечитиме п. 2 рішення сесії міської ради №763 від 02 квітня 2009 року 

та статті 134 Земельного кодексу України. 

14. Відмовити Відокремленому підрозділу «Львівська механізована дистанція 

навантажувально–розвантажувальних робіт» у наданні дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування гаражу для механізмів по вул.. Привокзальна, 5«а», у 

зв’язку з непредставленням проектної документації та правоустановчих 

документів на даний об’єкт нерухомості і тим, що даний об’єкт включений 

в перелік об’єктів безгосподарського майна на території міської ради і на 

даний час проходить процедура оформлення власності на нього за 

територіальною громадою м. Бережани сіл Лісники та Рай. 

15. Відмовити гр. Буцік Ганні Іванівні, жительці м. Бережани, вул. С.Бандери, 

28/3 у наданні дозволу на складання технічної документації із землеустрою 

щодо посвідчення права власності на земельну ділянку площею 130 кв. м 

для обслуговування частини будинку, оскільки згідно статті 42 ЗКУ 

передача у власність земельної ділянки для обслуговування будинку може 

здійснюватись тільки об’єднанню співвласників багатоквартирного 

будинку. 

16. Відмовити гр. Мойсеновичу Богдану Михайловичу у наданні дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва по вул.. Дружби, оскільки дана земельна ділянка 

використовується для ведення городництва і знаходиться у прибережній 

смузі річки Золота липа. 



17. Відмовити гр. Бешу Володимиру Мироновичу у наданні дозволу на 

складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення садівництва по вул.. Крушельницької, оскільки дана земельна 

ділянки використовується для ведення городництва. 

18. Надати гр.. Студенному Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, 

вул.. Залісся, 5, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо посвідчення права власності на земельну ділянку площею 1000 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку для передачі у 

власність в м. Бережани по вул. Залісся, 5. 

18.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

19. Надати гр. Студенному Володимиру Васильовичу, жителю м. Бережани, 

вул.. Залісся, 5, дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

щодо посвідчення права власності на земельну ділянку площею 1200 кв. м. 

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

Залісся. 

19.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

20. Надати гр. Семенович Марії Іванівні, жительці м. Бережани, вул. 

Депутатська, 11/2 дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки орієнтовною площею 400 кв. м для ведення 

садівництва по вул. Зоряна (біля присадибної ділянки) в м. Бережани із 

земель не наданих у власність чи користування.  

20.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2014 року. 

21. Надати гр. Яремі Оксані Євгенівні, жительці с. Петриків вул. Шептицького, 

124 Тернопільського району дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 374 кв. м 

для ведення садівництва по вул. Гоголя (біля присадибної ділянки) в м. 

Бережани із земель не наданих у власність чи користування.  

21.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2014 року. 

22. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Своя хата» 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 6675 кв. для обслуговування 

вісімдесятиквартирного житлового будинку по вул. С.Крушельницької, 

17«а» в м. Бережани із земельне наданих у власність чи користування.  

22.1.   Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

22.2.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2014 року. 

23. Надати гр. Жибак Ользі Миронівні, жительці м. Бережани, вул. 

Депутатська, 3/2 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) площею 19 кв. м. щодо посвідчення права оренди, для 



обслуговування малої архітектурної форми №3 в м. Бережани по вул. 

Пушкіна. 

23.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

24. Надати гр. Раєвському Івану Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

Комарова, 20 дозвіл на складання технічної документації із землеустрою 

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

17 кв. м. щодо посвідчення права оренди, для обслуговування малої 

архітектурної форми №1 в м. Бережани по вул. Пушкіна. 

24.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

25. Надати гр. Фецаку Руслану Івановичу, жителю м. Бережани, вул. Зарічна, 

4«а» дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 19 

кв. м. щодо посвідчення права оренди, для обслуговування малої 

архітектурної форми №8 в м. Бережани по вул. Пушкіна. 

25.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

26. Надати гр. Ничик Юлії Зіновіївні, жительці м. Бережани, вул. Гоголя, 13 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) площею 17 

кв. м. щодо посвідчення права оренди, для обслуговування малої 

архітектурної форми №6 в м. Бережани по вул. Пушкіна. 

26.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

27. Надати гр. Романишин Руслан Ігорович, жителю м. Бережани, вул. 

Депутатська, 5/7 дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) площею 23 кв. м. щодо посвідчення права оренди, для 

обслуговування малої архітектурної форми №8 в м. Бережани по вул. 

Міцкевича (передринкова площа). 

27.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.02.2014 року. 

28. Відмовити гр.. Ленчаку Василю Володимирович, жителю м. Бережани, 

вул. С. Бандери, 11/6 у надані дозволу на складання технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) площею 3 кв. м для встановлення металевого гаражу по вул. 

С. Бандери, так як це суперечить ст.. 123 Земельного Кодексу України. 

29. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Гулю І.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


