
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІІ скликання 

V сесія 

(VІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 22 вересня 2016 року         № 363 

 

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 міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Старий 

замок» м. Бережани, вул. Замкова, 2 дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 

0,1687 га для обслуговування житлового будинку по вул. Замкова, 2 в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2017 року. 

2. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«Тернопілля» м. Бережани, вул. Тернопільська, 6 дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 0,1573 га для обслуговування житлового будинку по вул. 

Тернопільська, 6 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.04.2017 року. 

3. Надати гр. ______ Ірині Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 100 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу по вул. Валова (яка прилягає до присадибної ділянки) в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 



3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

4. Пункт 8 рішення сесії міської ради №249 від 16 червня 2016 року щодо 

відмови гр. ______ Павлу Ярославовичу, жителю с. Лісники, вул. ______ у 

наданні попереднього погодження щодо надання земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства в урочищі «за очисними 

спорудами» до розширенні межі міста Бережани та виготовлення 

детального плану забудови даної території залишити без змін. 

5. Припинити дію пункту 2 рішення сесії міської ради №249 від 16 червня 

2016 року щодо надання гр. ______ Любові Володимирівні, жительці с. 

Лісники, вул. ______ дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

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

особистого селянського господарства в с. Лісники в урочищі «Під горою», 

у зв’язку нововиявленими обставинами. 

6. Погодити гр. ______ Степану Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

надання дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 0,12 га для ведення садівництва по 

вул. Золочівська, за межею населеного пункту. 

7. Надати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Гребля», м. 

Бережани, вул. Л.Українки, 12 дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки для обслуговування 

двадцяти чотирьохквартирного житлового будинку по вул. Л.Українки, 12 

в м. Бережани із земель житлової та громадської забудови не наданих у 

власність чи користування. 

7.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

7.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

8. Відмовити гр. ______ Роману Петровичу, жителю м. Бережани, вул. ______ 

у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з тим що це 

суперечить  вимогам «Положення про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

9. Відмовити гр. ______ Володимиру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з тим що це 

суперечить  вимогам «Положення про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

10. Відмовити гр. ______ Михайлу Івановичу, жителю м. Бережани, вул. 

______ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з тим що це 

суперечить  вимогам «Положення про надання земельних ділянок для 



будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

11. Відмовити гр. ______ Петру Івановичу, жителю м. Бережани, вул. ______ у 

наданні земельної ділянки для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель та споруд в м. Бережани у зв’язку з тим що це 

суперечить  вимогам «Положення про надання земельних ділянок для 

будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

12. Відмовити гр. ______ Володимиру Миколайовичу, жителю м. Бережани, 

вул. ______ у наданні земельної ділянки для будівництва житлового 

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

що це суперечить  вимогам «Положення про надання земельних ділянок 

для будівництва та обслуговування житлових будинків садибного типу на 

території Бережанської міської ради».  

13. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


