
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

VІ сесія  

(ІІ засідання)  

РІШЕННЯ 
 

від 23 грудня 2016 року          № 450 

 

Про надання дозволу на складання 

проектів 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 гр. _____ Юрію Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. _____ дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки  орієнтовною площею 36 кв. м. для будівництва та обслуговування  

придбаного автогаражу  по пл. Ринок, 15«а» в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

2. Надати гр. _____ Світлані Володимирівні, жительці м. Бережани, вул. _____ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  придбаного 

житлового будинку по вул. Руська, 4 в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів. 

2.2. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.09.2017 року. 

3. Відмовити гр. _____ Уляні Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. _____ у 

припиненні права користування земельною ділянкою площею  470 кв. м. 

наданої для обслуговування нежитлового приміщення по вул. Шевченка, 

55«з»/11 в м. Бережани, у зв’язку невідповідністю проекту землеустрою 

щодо користування земельною ділянкою для обслуговування нежитлового 

приміщення по вул.. Шевченка, 55«з»/11. 

3.1. Рекомендувати заявникові продовжити право користування 

земельною ділянкою для обслуговування придбаного нежитлового 



приміщення – під навісу для ремонту по вул.. Шевченка, 55«з»/11 

площею 680 кв. м. та звернутись із заявою про надання дозволу на 

поділ земельної ділянки. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


