
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VIII скликання  

ІІІ сесія  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 13 січня 2021 року                           № 80 

 

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. Савичу Ігорю Романовичу, жителю м. ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 595 кв. м. для ведення індивідуального 

садівництва по вул. ________ в ________ 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. Погорєлову Олександру Васильовичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ та гр. Відзівашець Оксані Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

________ дозвіл на складання проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 1000 кв м для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 

вул. ________ в ________ 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. Опанасюку Сергію Володимировичу, жителю ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею 800 кв. м. для ведення індивідуального 

садівництва в урочищі «Жорнисько» із земель ненаданих у власність чи 

користування. 



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

року. 

4. Надати ПП « Агроспецгосп +», що зареєстрований за адресою: с. Плотича, 

вул. Грушевського,32 дозвіл на складання проекту землеустрою щодо 

відведення  в оренду  земельної ділянки площею 1582 кв. м. , за  кадастровим 

номером 6120481600:01:001:0876, для обслуговування придбаної будівлі 

столярного цеху по вул. І.Франка,6 «ж» в с. Жовнівка 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. Степан Олені Олексіївні, жительці ________, вул. ________ 

дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення в оренду  

земельної ділянки площею 3,0 кв. м. для обслуговування торгового 

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

користування. 

року.  

5.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2021 

6. Відмовити  гр. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю ________, вул. ________ 

у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо надання у 

власність земельної ділянки площею 0,12 га для ведення садівництва на 

території Бережанської міської ради, так як дана земельна ділянка перебуває 

у користуванні ДП «Бережанське лісомисливське господарство». 

7. Відмовити гр. Кліщу Богдану Ігоровичу, жителю м. Бережани, вул. 

________ у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою для 

передачі у власність земельної ділянки  орієнтовною площею 0,15 га. для 

будівництва житлового будинку по вул. Тернопільська, у зв’язку з 

невідповідністю використання земельної ділянки згідно Генерального 

плану забудови м. Бережани. 

8 Контроль за виконанням даного  рішення покласти на першого  заступника    

міського голови Лук’янову М.М.  

 

 

 

Міський голова                                                        Ростислав БОРТНИК 

 

 


