
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(ІІ засідання)  

РІШЕННЯ 
 

від 18 травня  2018 року         № 953 

 

Про надання дозволу на складання 

технічних документацій 

 

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

статтями 12, 41, 89, 92, 118, 120, 121, 123, 125, 141 Земельного кодексу 

України, ст. 55 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. _______ Аді Степанівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 589 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Маковея,1 в м. Бережани. 

1.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2018 року. 

2. Надати гр. _______ Борису Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

_______ дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 36 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 2 по вул. Л.Укракїнки, 16«г» 

в м. Бережани. 

2.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2018 року. 

3. Продовжити терміном до 01.12 2018 року дію п.7 рішення сесії міської 

ради№ 919 від 8 травня 2014 року щодо надання гр. _______ Галині 

Віталіївні, жительці м. Бережани, вул. _______ дозволу на складання 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) щодо посвідчення права власності 

земельної ділянки площею 603 кв. м. для будівництва та обслуговування 



житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Рогатинська, 2/1 в м. Бережани. 

4. Припинити ТзОВ «МегаКом» право оренди земельної ділянки площею 290 

кв. м. наданої для будівництва та обслуговування навчальних кабінетів та 

офісу по вул. Руська, 8 в м. Бережани у зв’язку з відчуженням 

незавершеного будівництва об’єкту нерухомості та добровільною 

відмовою. 

4.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 09.12.2008 року та 

припинити інше речове право. 

5. Надати терміном до 01.02.2019 року гр. _______ Яні Валеріївні, жительці 

м. Бережани, вул. _______ та гр. _______ Анастасії Олегівні, жительці м. 

Бережани, пл. _______ в оренду земельну ділянку площею 290 кв. м для 

будівництва обслуговування придбаного об’єкту нерухомості – 

незавершеного будівництва навчальних кабінетів та офісу по вул. Руська, 8 

в м. Бережани. 

5.1. Орендну плату встановити в розмірі 6 % від нормативно грошової 

оцінки земельної ділянки. 

5.2. Зареєструвати інше речове право на дану земельну ділянку. 

6. Припинити гр. _______ Ользі Омелянівні, жительці м. Бережани, вул. 

Лисенка, 21«а» право оренди земельної ділянки площею 1000 кв. м. 

наданої для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. _______ в м. Бережани у зв’язку 

з відчуженням житлового будинку та добровільною відмовою. 

6.1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 09.11.2017 року та 

зняти з реєстрації. 

7. Надати гр. _______ Світлані Яківні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права оренди земельної ділянки площею 5500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування успадкованих нежитлових будівель по вул. 

Львівська, 88 в м. Бережани. 

7.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2018 року. 

8. Надати гр. _______ Ніні Петрівні, жительці м. Бережани, вул. _______ 

дозвіл на складання технічної документації із землеустрою, для 

встановлення меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) та 

посвідчення права власності земельної ділянки площею 637 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд по вул. Тичини, 3 в м. Бережани. 

8.1. Технічну документацію подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2018 року. 

9. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


