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17 грудня  2021 року                   м. Бережани                                                  №527 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо організації і встановлення меж територій 

природно – заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення  

ботанічного заказника місцевого значення 

«Гора «Лисоня» на території Бережанської міської 

територіальної громади за межами 

населеного пункту с. Потутори Тернопільського 

району Тернопільської області 
 

Розглянувши проект землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій природно – заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення ботанічного заказника місцевого значення « Гора «Лисоня» на 

території Бережанської міської територіальної громади за межами населеного 

пункту с. Потутори Тернопільського району Тернопільської області, відповідно 

до ст. 12, 19, 43-46, 83 Земельного кодексу України,  ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 4, 19, 25, 47 Закону України «Про 

землеустрій», статей 7,9,25.26  Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

регулювання  земельних відносин ( протокол № 44), сесія  Бережанської  міської 

ради  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо організації і встановлення меж 

територій ботанічного заказника місцевого значення «Гора «Лисоня», що 

розташований за межами населеного пункту с. Потутори на території 

Бережанської міської територіальної громади Тернопільського району 

Тернопільської області. 

2. Встановити межі територій ботанічного заказника місцевого значення 

«Гора «Лисоня» загальною площею 3,0000 га з них , в розрізі угідь: 

- 003.01 Кам’янисті місця  - 0,7641 га;  

- 002.02 Пасовища – 2,0086 га ; 



- 008.01 Землі під громадськими спорудами, які мають історико-

архітектурну цінність, об’єктами культурної спадщини, адміністративними 

будівлями -0,2273 га; 

3.Встановити обмеження на земельну ділянку: 

01.05 Охоронна зона навколо ( уздовж ) об’єкта енергетичної системи 

площею -0,0599 га; 

06.04 Умова додержання природоохоронних вимог або виконання 

визначених робіт площею – 3,0000 га; 
 10.04 Заказники  - площею 3,0000 га. 

4. Земельну ділянку віднести до земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення. 

  Цільове призначення земельної ділянки – для збереження та використання 

заказників (код КВЦПЗ – 04.08.). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

питань регулювання  земельних відносин. 
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