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

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (VІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 31 серпня 2015 року           № 1218 
 

 

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. Кучинській Євстахії Романівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1000 кв. м. для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. Замость, 3 в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування.  

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

2. Надати гр. Савківу Івану Володимировичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 273 кв. м. для ведення садівництва в 

м. Бережани  по вул. Лисенка із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

3. Продовжити, терміном до 01.08.2016 року, дію п.2 рішення сесії 

Бережанської міської ради № 820 від 24.12.2013 року щодо надання         

гр. Пньову Сергію Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. _______ 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування 



автогаражу по вул. Л. Українки  в             м. Бережани із земель не наданих 

у власність чи користування.  

4. Відмовити громаді церкви Повної Євангелії «Любов і зцілення»,               

м. Бережани, вул. 8-го Березня,14 у наданні дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

культової споруди по вул. Пирогова в м.Бережани у зв’язку з тим, що це 

суперечить генплану забудови даної території та на дану земельну ділянку 

виготовляються документи щодо продажу права  власності шляхом 

аукціону. 

5. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Водограй 

14», м. Бережани, вул. Депутатська,14/3 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки  для 

обслуговування восьмиквартирного житлового будинку по вул. 

Депутаська,14 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

5.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

5.2. Проект землеустрою  подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

6. Надати гр. Раєвському Ярославу Івановичу, жителю м. Бережани. вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,10 га для обслуговування 

придбаного нежитлового приміщення, яке реконструюється під житловий 

будинок по вул. С.Бандери, 16«а»/2 в м. Бережани із земель ВАТ    

«Бережанський хлібозавод». 

6.1 Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01. 08. 

2016 року. 

7. Надати гр. Гичці Ігорю Петровичу, жителю м. Бережани, вул. _______, 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки № 26 площею 744 кв. м. для будівництва та 

обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд на 

території житлового кварталу в районі вулиць Загороди-Крушельницької 

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

7.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.08.2016 року. 

8. Надати гр. Драгану Степану Васильовичу, жителю м. Бережани. вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду  земельної ділянки  для обслуговування придбаного нежитлового 

приміщення  по вул. Шевченка,55 «м» в м. Бережани із земель не наданих 

у власність чи користування. 

8.1 Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

8.2 Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до          

01.08.2016 року. 

9. Надати СВК « Україна» дозвіл на поділ земельної ділянки, кадастровий 

номер 6120410100 04 007 0057 з метою формування нової земельної ділянки  



площею 0,10 га необхідної для обслуговування відчуженого побутового 

приміщення. 

9.1Надати гр. Недільському Степану Васильовичу, жителю с. Жуків 

Бережанського району дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду  земельної ділянки  площею 0,10 га для 

обслуговування придбаного побутового  приміщення  по вул. 

Рогатинська, 100 «ж» в м. Бережани із земель СВК «Україна». 

9.2 Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до         

01. 08. 2016 року. 

10.  Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику 

міського голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 

 


