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Р І Ш Е Н Н Я  

 

16 лютого   2023 року                         м. Бережани                                        №1070 

 

Про  повторний розгляд заяв гр. Голяш Н.Л. 

 від 06.08.2021року 

 

Розглянувши  рішення  Тернопільського окружного Адміністративного суду 

від 24.10. 2022 року , яким позовні вимоги гр. Голяш Н.Л. задоволено частково 

та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.01.2023року, 

якою  залишено апеляційну скаргу Голяш Н.Л. без задоволення, а рішення 

Тернопільського окружного Адміністративного суду від 24.10. 2022 року - без 

змін, враховуючи повторно розглянуті заяви гр. Голяш Н.Л. від 06.08.2021року, 

а саме: щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,36 га та 

щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою на земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських  будівель 

і споруд площею 0,10 га,  керуючись статтями 12, підпунктом 5 пункту 27 Розділу 

X «Перехідні положення»   Земельного кодексу України, Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для 

забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», враховуючи 

пропозиції постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних 

відносин, сесія Бережанської  міської ради     

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 24 

жовтня 2022 року  за позовом Голяш Н.Л. взяти до відома. 

2. Заяви гр. Голяш Н.Л. від 06.08.2021року, а саме: щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою на земельну ділянку для ведення особистого 

селянського господарства площею 0,36 га та щодо надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських  будівель і споруд площею 0,10 га повторно 

розглянути після завершення умов воєнного стану  та скасування заборон щодо 

безоплатної  передачі земель державної, комунальної власності у приватну 

власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою 

такої безоплатної передачі. 



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

регулювання земельних відносин.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                          Ростислав БОРТНИК 


