
 

 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання  

V сесія  

 (IІ засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

02 березня 2021 року          м. Бережани                    № 156 
 

Про розгляд заяв  гр. Буцік Г.І. та 

гр. Дяковською М.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Дяковської М.В. щодо  виділення земельної ділянки 

для експлуатації та обслуговування житлового приміщення, та заяву гр. Буцік 

Г.І. щодо приведення земельної ділянки по вул. С. Бандери, 28 в м. Бережани у 

належний стан, враховуючи діючі рішення сесії міської ради по даних питаннях, 

а саме: рішення сесії міської ради №599 від 25.05.2017року «Про невиконання 

вимог міської ради гр. Буцік Г.І. та гр. Дяковською М.В.» та  рішення сесії міської 

ради №123 від 25.02.2016року «Про розгляд заяв гр. Дяковської М.В.», яким 

припинено переписку з громадянами Дяковською М.В., Буцік Г.І., Гурським С.С. 

щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку з невиконанням ними вимог 

Земельного кодексу України та рекомендацій(роз’яснень) рішень сесії міської 

ради, керуючись ст.ст. 39-42 Земельного кодексу України, ст. ст.26,59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії з врегулювання земельних відносин Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Заяву гр  Дяковської М.В. щодо виділення земельної ділянки для 

експлуатації та обслуговування житлового приміщення по вул. С.Бандери, 

28кв.1 та заяву гр. Буцік Г.І. щодо приведення земельної ділянки по вул. С. 

Бандери, 28 в м. Бережани у належний стан – прийняти до відома. 

2. Рішення сесії міської ради №599 від 25.05.2017року «Про невиконання 

вимог міської ради гр. Буцік Г.І. та гр. Дяковською М.В.» та №123 від 

25.02.2016року «Про розгляд заяв гр. Дяковської М.В.», яким припинено 

переписку з громадянами Дяковською М.В., Буцік Г.І., Гурським С.С. 

щодо відведення земельних ділянок, у зв’язку з невиконанням ними вимог 

Земельного кодексу України та рекомендацій(роз’яснень) рішень сесії 

міської ради залишити в силі. 

3. Роз’яснити заявникам їхнє право на оскарження даного рішення та інших 

рішень сесії міської ради в судовому порядку. 



4. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії 

міської ради з врегулювання земельних відносин та першого заступника 

міського голови Марію Лук’янову. 

 

 

Міський голова                                             Ростислав БОРТНИК 
 


