
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІV сесія  

(VІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 29 листопада 2018 року         № 1154 

 

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 комісії міської ради з питань приватизації, продажу, оренди землі 

та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати релігійній громаді «Парафія Пресвятої Трійці м. Бережани 

Бережанського району Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії Української 

Греко-Католицької Церкви» дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельної ділянки площею 4543 

кв. м. для обслуговування парафіяльної будівлі по вул. Лепких, 20«а» в м. 

Бережани із земель міста ненаданих у власність чи користування. 

1.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2019 року. 

2. Продовжити терміном до 01.11.2019 року термін дії п.4 рішення сесії 

міської ради № 874 від 22.02.2018 року щодо надання гр. Лютому Юрію 

Олеговичу, жителю м. ______, вул. ______ дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною 

площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування автогаражу по вул. 

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

користування. 

3. Продовжити терміном до 01.11.2019 року термін дії п.6 рішення сесії 

міської ради № 792 від 21.12.2017 року щодо надання гр. Мартинишину 

Андрію Михайловичу, жителю м. ____, вул. _____ дозволу на складання 

проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування 



автогаражу по вул. Цегельна в м. Бережани із земель міста не наданих у 

власність чи користування. 

4. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 743 від 26 жовтня 2017 року 

п. 6 скасувати та викласти в такій редакції: 

«надати гр. Білому Ігорю Михайловичу, жителю м. _____, вул. _________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 151 кв. м. для обслуговування придбаної 

нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 55«л»/2 в м. Бережани із земель 

міста не наданих у власність чи користування.» 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2019 року. 

5. Внести зміни в рішення сесії міської ради № 743 від 26 жовтня 2017 року 

п. 7 скасувати та викласти в такій редакції : 

«надати гр. Сорока Михайлу Івановичу, жителю м. _____, вул. _____ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки площею 211 кв м для обслуговування придбаної нежитлової 

будівлі по вул. Шевченка, 55«л»/3 в м. Бережани із земель міста не 

наданих у власність чи користування.» 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.11.2019 року. 

6. Продовжити терміном до 01.11.2019 року термін дії п.4 рішення сесії 

міської ради № 743 від 26 жовтня 2017 року щодо надання Кравець Наталії 

Миколаївні, жительці м. ____, вул. _______ дозволу на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 696 кв. 

м. для обслуговування придбаної нежитлової будівлі по вул. Шевченка, 

55«ж» в м. Бережани із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

7. Заяву гр.. Бартошко Ірини Євгенівни, яка діє в інтересах гр. Бартошко 

Ольги Василівни від 29.10.2018 року №Б-598 – прийняти до відома. 

7.1. Пункт 4 рішення сесії міської ради № 982 від 21 червня 2018 року 

щодо відмови гр. Бартошко Ользі Василівні, жительці с. ___, вул. __ у 

наданні дозволу на складання проекту із землеустрою щодо відведення 

у власність земельної ділянки площею 0,10 га для ведення особистого 

селянського господарства в урочищі «Під горою», у зв’язку з не 

закінченням терміну рішення сесії № 249 від 16 червня 2016 року 

залишити без змін. 

8. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


