
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

І сесія 

(IV засідання) 
 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 15 грудня 2015 року          № 34 

 

Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою  
 

  Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 89, 92, 118, 120, 121, 123, 125, 141 Земельного кодексу 

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

документи, пропозиції постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати гр. ___________, жительці м. Бережани, вул. ___________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки орієнтовною площею 0,09 га  для ведення садівництва в м. 

Бережани по вул. О. Кобилянської (біля присадибної ділянки) із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2016 року. 

2. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 1180 від 26 червня 2015 року . 

п. 1 скасувати та викласти а такій редакції  

«Надати гр. ___________, жителю м. Бережани, вул. ___________ та 

___________, дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для обслуговування житлового будинку по вул. 

Кушніра, 1 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування». 

3. Відмовити гр. ___________, жителю м. Бережани вул. ___________ у 

наданні  дозволу на проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки  площею 600 кв. м. для ведення садівництва по вул. О. 

Кобилянської, так як це суперечить генплану забудови даної території. 

4. Відмовити гр. ___________, жителю м. Бережани, вул. ___________ у 

наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення у 



власність земельної ділянки площею 1200 кв. м для ведення садівництва в 

м. Бережани  по вул. Лепких, так як це суперечить генплану забудови даної 

території. 

5. Відмовити гр. ___________, жительці м. Бережани, вул. ___________ у 

наданні дозволу  на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 600 кв. м для ведення садівництва в м. 

Бережани  по вул. Хатки, так як дана земельна ділянка використовується 

для городництва. 

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови  

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


