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

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

(VІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30  вересня 2015 року        №1249 
 

 

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. 50,56 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 об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку « Сакура  – 

26 «а», м. Бережани, вул. Шевченка,26 «а»/2 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для 

обслуговування шестиквартирного житлового будинку по                                  

вул. Шевченка,26 «а» в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність 

чи користування. 

1.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

1.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2016 року. 

2. Надати гр. Колодійчуку Роману Любомировичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 234 кв. м для ведення садівництва в 

м. Бережани  по вул. О. Кобилянської  із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2016 року. 

3. Припинити гр. Фаріону Михайлу Григоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ право користування земельною ділянкою площею 0,13 га наданої 

для ведення городництва в с.Лісники в урочищі «Біля щасливої дороги», у 

зв’язку з добровільною відмовою. 



4. Надати гр. Бідному Богдану Петровичу, жителю с. Конюхи, Козівського 

району  дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

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

с. Лісники  в урочищі «Біля щасливої дороги»  із земель  не наданих у 

власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2016 року. 

5.  Надати ПП « Новий крок» дозвіл на поділ земельної ділянки, кадастровий 

номер 6120410100 04 017 0056 з метою формування нової земельної 

ділянки  площею 370 кв. м  .з наступною передачею її до земель міста не 

наданих у власність чи користування . 

6.  Надати  Українській греко – католицькій церкві Тернопільсько – 

Зборівської митрополії Парохії Пресвятої Трійці  м. Бережани  дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування  

земельної ділянки площею 370 кв. м для будівництва сакральної споруди  в 

м. Бережани  по вул. Лесі Українки   за рахунок земельної ділянки, яка 

буде сформована в результаті поділу землекористування  ПП « Новий 

крок»  та переданої  до земель міста не наданих у власність чи 

користування . 

6.1 Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2016 року. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 

 


