
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VIII скликання  

IV сесія  

(IІІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 08 лютого  2021 року                           № 112 

 

Про надання дозволу на складання проєктів із 

землеустрою щодо відведення у власність та 

оренду земельних ділянок  

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

статтями 12,20, 89, 92, 118, 120, 121, 123, 125, 134, 141 Земельного кодексу 

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

документи, пропозиції постійної комісій міської ради з питань регулювання 

земельних відноси , Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати гр. Баривка Роману Івановичу, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 800 кв. м. для ведення індивідуального 

садівництва в урочищі «Жорнисько», кадастровий номер 

6120410100:02:001:____ із земель ненаданих у власність чи користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2021 

року. 

2. Надати гр. Баривка Вірі Петрівні, жительці ________, вул________ дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею 800 кв. м. для ведення індивідуального садівництва в 

урочищі «Жорнисько», кадастровий номер 6120410100:02:001: ____ із 

земель ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2021 

року. 

3. Надати гр. Сахно Богдану Федоровичу, жителю ________, вул. ________  

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 799 кв. м. для ведення індивідуального 

садівництва в урочищі «Жорнисько», кадастровий номер 

6120410100:02:001: ____ із земель ненаданих у власність чи користування. 



3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2021 

року. 

4. Надати гр. Рутковському Володимиру Степановичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в 

оренду земельної ділянки площею 221 кв м для обслуговування автогаражу 

по вул. ________ в ________ із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2021 

року. 

5. Надати гр. Павлик Галині Кирилівні, жителю ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 295 кв. м. для ведення індивідуального 

садівництва по вул. Хатки (біля присадибної ділянки) із земель ненаданих у 

власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.12.2021 

року. 

6. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( ЗТП – 454)по вул. 

Січових Стрільців в м. Бережани. 

6.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 

року. 

7. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки   орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  ( ЗТП – 312)по вул. 

Золочівська в м. Бережани. 

7.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 

року. 

8. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки   орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( ЗТП – 309) по вул. 

Тернопільська в м. Бережани. 

8.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2020 

року. 

9. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки   орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 



споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( ЗТП – 304) по вул. 

Шевченка в м. Бережани. 

9.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 01.10.2021 

року. 

10. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( ЗТП – 293) по вул. 

Садова в м. Бережани. 

10.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

11. Надати Відкритому акціонерному товариству «Тернопільобленерго», м. 

Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 

га. для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії ( ЗТП – 504) по вул. 

Тепла в м. Бережани. 

11.1.  Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2021 року. 

12 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника    

міського голови Лук’янову М.М.  

 

 

Міський голова                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


