
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(ІV засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 25 жовтня 2018 року         № 1113 

 

Про надання дозволу на складання проекту 

землеустрою  

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 42, 89, 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. Погодити гр. Кравець Михайлу Миколайовичу, жителю м. ____, вул. 

______ надання в оренду земельної ділянки площею 1880 кв. м. для 

обслуговування придбаного нежитлового приміщення по вул. Замость, 

6«а» в м. Бережани . 

2. Погодити гр. Кравець Арсену Миколайовичу, жителю м. _____, вул. _____ 

надання в оренду земельної ділянки площею 1398 кв. м. для 

обслуговування придбаного нежитлового приміщення по вул. Замость, 

6«а» в м. Бережани . 

3. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 693 від 17 вересня 2017 року, 

а саме п.8 скасувати та викласти в такій редакції: 

«8. Надати гр. Лех Галині Михайлівні, жительці м. ______, вул. _______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки для обслуговування піднавісу для ремонту по вул. 

Шевченка, 55«Л»/1 в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2019 року». 

4. Продовжити терміном до 01.10.2019 року термін дії п.4 рішення сесії 

міської ради № 906 від 22 березня 2018 року щодо надання гр. Сікорі 

Володимиру Богдановичу, жителю м. ____, вул. ______ дозволу на 



складання проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 71 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу 

по вул. С. Бандери в м. Бережани. 

5. Надати гр. Амрузевич Ярославі Іванівні, жительці с. ___, ____району дозвіл 

на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 73 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по 

вул. Цегельна в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2019 року. 

6. Погодити Бережанському управлінню з експлуатації газового господарства 

ПрАТ «Тернопільгаз» надання дозволу на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 25 кв. м. для 

встановлення ШРП на газопроводі середнього тиску за межею населеного 

пункту по вул. Шевченка в м. Бережани. 

7. Відмовити гр. Солітицькій Галині Олексіївні, жительці м. _____, вул. 

______ у наданні земельної ділянки для будівництва автогаражу по вул. У. 

Голоднюка в м. Бережани, так як це суперечить генплану забудови даної 

території. 

8. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


