
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (ІV засідання) 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 червня 2015 року         №1180 
 

 

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 комісій із земельних питань, Бережанська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати гр. Пришляку Івану Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ та Решетило Марії Павлівні, дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

обслуговування житлового будинку по вул. Кушніра, 1 в м. Бережани із 

земель міста не 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 

01.06.2016 року. 

2. Надати гр. Дудару Андрію Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки орієнтовною площею 26 кв. м для будівництва 

та обслуговування авто гаражу №8 по вул.. Лесі Українки, 16«д» в м. 

Бережани із земель міста не наданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2016 року. 

3. Продовжити терміном до 01.06.2016 року термін дію п.10 рішення сесії 

міської ради № 919 від 08.05.2014 року щодо надання гр. Синовцю 

Владиславу Михайловичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 20 кв. м для будівництва та обслуговування автогаражу по 

вул. Лепких в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  



4. Припинити гр. Кіндрацькій Степанії Степанівні, жительці с. Лісники, вул. 

________ право користування земельною ділянкою площею 0,04 га наданої 

для ведення особистого селянського господарства в с. Лісники в урочищі 

«Глиниська» за добровільною відмовою. 

5. Надати гр. Глубіш Галині Ярославівні, жительці с. Лісники, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки орієнтовною площею 0,055 га для ведення особистого 

селянського господарства в с. Лісники в урочищі «Глиниська». 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.06.2016 

року. 

6. Відмовити гр. Фанзі Роману Ярославовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

долучення земельної ділянки для будівництва торгового павільйону по вул.. 

Б. Лепких. 

7. Продовжити терміном до 01.06.2016 року термін дію п.9 рішення сесії 

міської ради № 919 від 08.05.2014 року щодо надання гр. Янушу Степану 

Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. ________ дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 

85 кв. м для обслуговування магазину з офісними приміщеннями по пл. 

Ринок, 26«а» в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування. 

8. Надати гр. Шереметі Світлані Ярославівні, жительці м. Бережани. вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки площею 352 кв. м для обслуговування 

придбаного нежитлового приміщення по вул.. Шевченка, 44/2 в 

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

8.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2016 року. 

9. Продовжити терміном до 01.06.2016 року термін дію п.2 рішення сесії 

міської ради №1104 від 10.02.2015 року щодо надання Бережанському 

РайСТ дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель та 

споруд по вул. Привокзальна, 1 в м. Бережани. 

10. Надати гр. Андрусяку Богдану Олексійовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

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

с. Рай із земель села не наданих у власність чи користування. 

10.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2016 року. 

11. Відмовити гр. Шаланкевичу Роману Мар’яновичу, жителю м. Бережани. 

вул. ________ у наданні  дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення  у власність  земельної ділянки площею 1000 кв. м для ведення 

садівництва по вул. 8-го Березня ( біля присадибної ділянки), так як дана 

земельна ділянка знаходиться за межею міста.  



12. Відмовити гр. Кіналю Петру Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ у наданні дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення  у власність  земельної ділянки площею 1000 кв. м для ведення 

садівництва по вул. 8-го Березня ( біля присадибної ділянки), так як дана 

земельна ділянка знаходиться за межею міста.  

13. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


