
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(VІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 10 лютого 2015 року         № 1104 
 

Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою та технічних 

документацій 

 

 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 комісій із земельних питань, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. _________________________________, жителю м. Бережани. 

вул. Грушевського, _____, дозвіл на складання технічної документації із 

землеустрою, для встановлення меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) та посвідчення права власності  земельної ділянки площею 684 

кв. м для будівництва та обслуговування  житлового будинку, 

господарських будівель та споруд   по вул. Захарка, _____  в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2015 року. 

2. Надати Бережанському РайСТ, м. Бережани, пл. Ринок, 26  дозвіл на 

складання проекту землеустрою, щодо відведення в оренду земельної 

ділянки для обслуговування нежитлових будівель та споруд по вул. 

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

користування. 

2.1. Площу земельної ділянки визначити під час обмірів 

2.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2015 року. 

3. Продовжити терміном до 01.01.2016 року дію п.1 рішення сесії міської ради 

№ 845 від 30.01.2014 року щодо надання Територіальному управлінню 

Державної судової адміністрації у Тернопільській області дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки для обслуговування адміністративного приміщення 



Бережанського районного суду по вул. Банкова, 2 в м. Бережани із земель 

не наданих у власність чи користування.  

4. Продовжити терміном до 01.12.2015 року   дію рішення сесії міської  №886 

від 27.03.2014 року, щодо надання дозволу ПрАТ «Меркурій» на укладання 

договорів суборенди з підприємцями.  

5. Надати гр. ______________________, жительці с. Рай, вул. Раївська, ____ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності  земельної ділянки площею 989 кв. м для 

ведення особистого селянського господарства в с. Рай. 

5.1 Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2015 року. 

6. Надати гр. ________________________________, жительці м. Бережани, 

вул. Крушельницької, _____ дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1134 кв. м для 

ведення садівництва по вул. Загороди із земель міста ненаданих у власність 

чи користування.. 

6.1 Проект землеустрою  подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

7. Надати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Вікторія – 

2», м. Бережани, вул. Міцкевича, ____ дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  для 

обслуговування сорококвартирного житлового будинку по вул. Міцкевича, 

____ в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

7.1.  Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів.. 

7.2.  Проект землеустрою  подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2016 року. 

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


