
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ІV сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 16 червня 2016 року          № 241 

 

 

Про погодження надання земельних 

ділянок учасникам АТО 
 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 12, 125, 151 Земельного кодексу України,  дорученням Віце 

– прем’єра – міністра № 37732/01-14 від 08.10.2014 року, розглянувши подані 

документи,  Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Погодити учасникам АТО (згідно додатку 1) надання земельних ділянок 

для ведення садівництва в урочищі «Жорнисько» (продовження вулиць 

Козацька, 8-го Березня) на території Бережанської міської ради. 

2. У зв’язку з проходженням водопроводу в урочищі «Жорнисько» на землях 

які погоджено для надання учасникам АТО, зобов’язати Відділ 

Держгеокадастру у Бережанському районі при виготовлені проектів 

землеустрою на дані земельні ділянки обумовити встановлення сервітуту 

(07.03 право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших ліній комунікацій). 

3. Доручити секретарю міської ради Гончару П.В. направити дане рішення в 

Відділ Держгеокадастру в Бережанському районі з метою подальшого 

надання земельних ділянок вищевказаним громадянам. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



ДОДАТОК №1 

до рішення сесії Бережанської 

міської ради 

від 16 червня 2016 року № 241 

 

 

Список 

 громадян м. Бережани, яким  погоджено  надання  

в земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва 
№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я і по батькові Місце проживання 
Контактний 

телефон 

1. _______ Ігор Богданович Бережанський район с. Вільховець _______ 

2. _______ Володимир Володимирович Бережанський район с. Вільховець _______ 

3. _______ Євген Володимирович м. Бережани, вул. Ст. Бандери, _______ _______ 

4. _______ Василю Володимировичу Бережанський район с. Тростянець _______ 

5. _______ Василь Теодозійович Бережанський район с. Нараїв _______ 

6. _______ Володимир Петрович м. Бережани, вул. Кушніра, _______ _______ 

7. _______ Степан Васильович м. Бережани, пл.. Ринок, _______ _______ 

8. _______ Андрій Ярославович м. Бережани, вул. Золочівська, _______ _______ 

9. _______ Володимир Ярославович м. Бережани, вул. Львівська, _______ _______ 

 

 

Секретар міської ради      Гончар П.В. 


