
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШЕННЯ 
 

від 08 червня 2018 року         №  966 

 
 

Про звернення депутатів 

Бережанської міської ради  

 

Розглянувши звернення депутатів Бережанської міської ради, на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бережанська міська 

рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти звернення депутатів Бережанської міської ради VІI скликання до 

ректора Національного університету біоресурсів і природокористування 

України Ніколаєнка Станіслава Миколайовича та директора 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Жибака Мирона Миколайовича щодо збереження пішого переходу через 

землі, що є постійному користування Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут». (звернення додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Музичку В.Я. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Ректору Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України 

Ніколаєнку Станіславу Миколайовичу 
 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний  Станіславе Миколайовичу! 

 

До нас депутатів Бережанської міської ради, як представників інтересів 

територіальної громади міста Бережани, звертаються жителі вул. Мечнікова, 

Лисенка та інших вулиць з проханням допомогти зберегти прохід між 

вулицями Мечнікова та Інститутська, що проходить через землі, які в 2008 році 

надані постійне користування Національному аграрному університету для 

обслуговування будівель та споруд відокремленого структурного підрозділу 

Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний 

інститут». 

Земельна ділянка через на якій є даний перехід була в 90 роках передана 

Бережанському технікуму механізації та електрифікації сільського 

господарства для розширення його матеріальної бази та облаштування там 

автодрому для проведення навчань з водіння для студентів технікуму.  

В 2000 роках Бережанський агротехнічний коледж огородив дану ділянку, 

проте залишив місце для проходу мешканців даних вулиць. 

Даний перехід існує з часів забудови вулиць Мечнікова та Лисенка, 

середини 70-х років і є зазначений на генеральному плані міста Бережани як 

дорога. Він є зручним та найкоротшим місцем для проходу жителів цих вулиць, 

в більшості своїй пенсіонерів, на їх городи, що розміщені неподалік. 

Ми з розумінням ставимось до бажання адміністрації закладу навести 

порядок на землях, що є в його постійному користування, але просимо також з 

розумінням поставитись до потреб пенсіонерів - жителів сусідніх вулиць, для 

яких, в цей скрутний час, городництво є вагомою допомогою до їх пенсії, а 

проходити додатковий кілометр для доступу до нього їм вже дуже важко. 

Тому просимо Вас при облаштування даної земельної ділянки передбачити 

можливість, для жителів сусідніх вулиць, проходу з вулиці Мечнікова на 

вулицю Інститутська через територію закладу. 

 

Прийнято на тринадцятьй сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 

08 червня 2018 року 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



Директору Відокремленого підрозділу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний 

інститут» 

Жибаку Мирону Миколайовичу 
 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний  Мироне Миколайовичу! 

 

До нас депутатів Бережанської міської ради, як представників інтересів 

територіальної громади міста Бережани, звертаються жителі вул. Мечнікова, 

Лисенка та інших вулиць з проханням допомогти зберегти прохід між 

вулицями Мечнікова та Інститутська, що проходить через землі, які в 2008 році 

надані постійне користування Національному аграрному університету для 

обслуговування будівель та споруд відокремленого структурного підрозділу 

Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний 

інститут». 

Земельна ділянка через на якій є даний перехід була в 90 роках передана 

Бережанському технікуму механізації та електрифікації сільського 

господарства для розширення його матеріальної бази та облаштування там 

автодрому для проведення навчань з водіння для студентів технікуму.  

В 2000 роках Бережанський агротехнічний коледж огородив дану ділянку, 

проте залишив місце для проходу мешканців даних вулиць. 

Даний перехід існує з часів забудови вулиць Мечнікова та Лисенка, 

середини 70-х років і є зазначений на генеральному плані міста Бережани як 

дорога. Він є зручним та найкоротшим місцем для проходу жителів цих вулиць, 

в більшості своїй пенсіонерів, на їх городи, що розміщені неподалік. 

Ми з розумінням ставимось до бажання адміністрації закладу навести 

порядок на землях, що є в його постійному користування, але просимо також з 

розумінням поставитись до потреб пенсіонерів - жителів сусідніх вулиць, для 

яких, в цей скрутний час, городництво є вагомою допомогою до їх пенсії, а 

проходити додатковий кілометр для доступу до нього їм вже дуже важко. 

Тому просимо Вас при облаштування даної земельної ділянки передбачити 

можливість, для жителів сусідніх вулиць, проходу з вулиці Мечнікова на 

вулицю Інститутська через територію закладу. 

 

Прийнято на тринадцятьй сесії 

Бережанської міської ради сьомого 

скликання 

08 червня 2018 року 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


