
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 липня 2016 року           № 292 

 

Про надання дозволу на складання 

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 комісії міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. _____Ярославу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. Гайова, 

_____ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Гайова, _____в 

м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 

2. Надати гр. _____Ярославу Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. Гайова, 

_____дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 1200 кв. м. для 

ведення садівництва по вул. Гайова в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 

3. Надати гр. _____Тетяні Федорівні, жительці м. Бережани, вул. Нігояна, 

_____дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 558 кв. м. для 



будівництва та обслуговування житлового будинку по вул. Нігояна, _____в 

м. Бережани. 

3.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.01.2017 року. 

4. Відмовити гр. _____Олексію Олександровичу, жителю м. Бережани, вул. 

Лепких, _____ у наданні земельної ділянки для будівництва приміщення 

для зберігання, ремонту техніки по вул. Привокзальна, так як це 

суперечить ст. 134 Земельного кодексу України. 

5. Продовжити терміном до 01.01.2017 року дію п. 8.1. рішення сесії міської 

ради № 1058 від 23 грудня 2014 року щодо надання гр. _____Роману 

Йосифовичу надання дозволу на складання технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 

1000 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Львівська, _____в м. Бережани. 

6. Відмовити гр. _____Оксані Ігорівні, жительці м. Бережани, вул. Корольова, 

_____ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з відсутністю 

вільних земельних ділянок.  

7. Відмовити гр. _____Марії Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. 

Тепла, _____ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

будинку, господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з 

відсутністю вільних земельних ділянок.  

8. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


