
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(ІV засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 21 червня 2018 року         № 982 

 

Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою  

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

статтями 12, 42, 89, 92,120, 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 Управлінню Служби безпеки України в Тернопільській області 

Теребовлянського міжрайонного відділу дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення в  постійне користування земельної ділянки 

орієнтовною площею для обслуговування автогаражу по вул. Степана 

Бандери, 8«е» в м. Бережани із земель міста ненаданих у власність чи 

користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2019 року. 

2. Надати гр. ______ Надії Павлівні, жительці м. Бережани, вул. ______ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 26 кв. м. для будівництва та обслуговування 

автогаражу № 8 по вул. Цегельна, 32 в м. Бережани із земель міста 

ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.06.2019 року. 

3. Внести зміни  в рішення сесії міської ради № 840 від 25 січня 2018 року  

п.1 скасувати та викласти в такій редакції: 

«1 Надати  Бережанському районному суду Тернопільської області  дозвіл 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне 

користування земельної ділянки для обслуговування 



адміністративного приміщення Бережанського районного суду по вул. 

Банкова, 2 в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  

1.1 Площу земельної ділянки визначити при проведенні обмірів». 

4. Відмовити гр. ______ Ользі Василівні, жительці с. Лісники, вул. Шепети, 12 

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 наявністю 

чинного рішення сесії міської ради № 249 від 16 червня 2016 року про 

надання дозволу гр. Осадко Л.В., на складання проекту землеустрою на 

вищевказану земельну ділянку. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити першому заступнику міського 

голови Адамовичу П.П.. 

 

 
Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 

 


