
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІІ сесія  

(ІІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  

 
від 05 березня 2020 року         №1647 

 

Про надання дозволу на складання 

проекту землеустрою  

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

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

ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши подані документи, 

пропозиції постійної комісій міської ради з питань приватизації, продажу, 

оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати гр. Бойко Михайлу Миколайовичу, жителю с. Лісники, вул. 

________ та гр. Футорському Віталію Михайловичу, жителю с. ________ 

Козівського району дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки площею 24 кв. м. для будівництва 

та обслуговування авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3«г» гараж 

№ 15, 16 (відповідно) в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування.  

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.02.2021 

року. 

2. Надати гр. Солтисяк Марії Ярославівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 20 кв. м. для будівництва та 

обслуговування авто гаражу по вул. Корольова, 3«а» в м. Бережани із 

земель не наданих у власність чи користування.  

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.11.2020 

року. 

3. Відмовити гр. Мерещаку Теофілу Володимировичу, жителю м. Бережани, 

вул. ________ у наданні земельної ділянки для ведення садівництва, так як 

це суперечить рішенню сесії міської ради № 208 від 21 квітня 2016 року. 



4. Внести зміни в рішення сесії міської ради №1538 від 05 грудня 2019 року  

п. 6 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати гр. Гацурі Назарію Олеговичу, жителю м. Бережани, вул. ________ та 

гр. Загнійному Мирону Богдановичу, жителю м. Бережани, вул. ________ 

дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 42 кв. м. для будівництва та обслуговування 

авто гаражу в двох рівнях по вул. Корольова, 3«г» гараж № 1, 2 

(відповідно) в м. Бережани із земель не наданих у власність чи 

користування» 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Петра Адамовича. 

 

 

Міський голова      Володимир МУЗИЧКА 


