
 
Бережанська міська рада  

VІIІ скликання 

XIV сесія 

(I засідання)  

 

 РІШ ЕН НЯ   

                                                  

 

   28 жовтня 2021 року                    м. Бережани                                       №443 

 

Про надання дозволу на складання 

проектів із землеустрою щодо відведення 

у власність та оренду земельних ділянок 

 
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12,20, 89, 92,102, 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 (протокол 32,33) , сесія  Бережанської  

міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Відкритому акціонерному товариству 

«Тернопільобленерго», м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2 дозвіл на складання 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок орієнтовною 

площею 0,0200 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії , а саме : 

 ( ЗТП – 330) по вул. Лисенка в м. Бережани. 

( ЗТП – 326) по вул. Шашкевича в м. Бережани. 

( ЗТП – 56)  в с. Урмань. 

( ЗТП – 240) в с. Потутори. 

2. Надати гр. Попович Ганні Семенівні, жительці ________  дозвіл на 

складання проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

площею 2629 кв. м. для ведення особистого селянського господарства в  с. 

Шибалин із земель ненаданих у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

3. Надати гр. Ящишину Олегу Михайловичу, жителю ________, вул. 

Тернопільська,72/1 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1200 кв. м., для індивідуального садівництва  



по вул. Тернопільська в м. Бережани із земель ненаданих у власність чи 

користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

4. Надати гр. Голубаха Михайлу Леонідовичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення  в оренду 

земельної ділянки площею 56 кв. м., для обслуговування нежитлового 

приміщення, будівлі піднавісу для ремонту по вул. Шевченка, 55 «з»/7  в м. 

Бережани із земель ненаданих у власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

5. Надати гр. Кушко Богдану Володимировичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 2400 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Гиновичі із земель ненаданих у власність чи користування. 

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

6. Надати гр. Москалик – Загородня Олесі Юріївні, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 2246 кв. м., для ведення особистого селянського 

господарства в с. Гиновичі із земель ненаданих у власність чи користування. 

6.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.10.2022 року. 

7. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Ростислав БОРТНИК 


