
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХV сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 24 січня 2019 року         № 1214 
 

Про розгляд листа  Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській 

області № 18-19-0.52-7254/2-18 від 

26.12.2018 року 
 

Розгялянувши лист Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області № № 18-19-0.52-7254/2-18 від 26.12.2018 р. за вх. № 

10/03-07 від 03.01.2019 р. «Про надання пропозицій щодо прийняття наказу» 

керуючись, ст. 123 Земельного кодексу України  ст. 26, 59,73 ЗУ  «Про місцеве 

самоврядування в Україні» враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії з питань приватизації, продажу оренди землі та природокористування 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Лист Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області 

№18-19-0,52-7254/2-18 від 26.12.2018 р. прийняти до відома. 

2. Відмовити у наданні погодження щодо надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою для передачі у постійне користування 

Національному університету біоресурсів і природокористування України 

(НУБіП України) земельних ділянок з кадастровими номерами 

6120410100:01:001:0658 (площа-24,0298 га), 6120410100:01:001:0659 

(площа -23,0000 га), 6120410100:01:001:0661 (площа - 23,84447 га) та 

6120410100:01:001:0660 (площа-47,4395 га) у зв’язку з чинністю рішення 

сесії міської ради №420 від 24.11.2016 р. та суперечністю використання 

земельних ділянок Генеральному плану забудови. 

3. До завершення процесу передачі у комунальну власність об’єднаної 

територіальної громади – Бережанської міської об’єднаної територіальної 

громади земельних ділянок за межами населеного пункту на території 

Бережанської міської ради просимо не приймати жодних рішень без 

погодження. 



4. Рекомендувати Національному університету біоресурсів і 

природокористування України звернутися в Бережанську міську раду 

щодо надання в постійне користування земельних ділянок для дослідних та 

навчальних-наукових цілей після завершення процедури передачі 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність Бережанської міської територіальної 

громади.  

5. Земельному відділу Бережанської міської ради після завершення 

процедури передачі надати пропозиції щодо земельних ділянок 

використання яких можливе для дослідних та навчальних-наукових цілей 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

6. Дане рішення довести до відома Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області та НУБіП України. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


