
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVII сесія 

(ІХ засідання ) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 29 січня 2013 року           № 604 

 

Про передачу у власність 

земельних ділянок 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. ст. 12, 86, 100, 116, 118, 120, 121, 125, 158 Земельного кодексу 

України,ч.1ст.401 Цивільного Кодексу України, Законом України «Про 

державний земельний кадастр», розглянувши заяви громадян, необхідні 

технічні матеріали і документації, що підтверджують розміри земельних 

ділянок і право користування ними, розглянувши пропозиції постійної комісії із 

земельних питань, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. С. 

Бандери, ___ земельну ділянку загальною площею 27 кв. м, із земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування 

автогаражу по вул. С.Бандери в м. Бережани. 

2. Передати у власність гр____________, жительці м. Бережани, вул. 

Лисенка, ___ земельну ділянку загальною площею 427 кв. м, із земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Лисенка, 

___ в м. Бережани. 

3. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. Лепких, 

___ земельну ділянку загальною площею 505 кв. м, для ведення 

садівництва по вул. Лепких (біля присадибної ділянки) в м. Бережани.  

4. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. 

Козацька, ___ земельну ділянку загальною площею 1000 кв. м, із земель 



житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Рогатинська, ___ в м. Бережани.. 

5. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. 

Козацька, ___ земельну ділянку загальною площею 165 кв. м, для ведення 

садівництва по вул. Рогатинська (біля присадибної ділянки ) в м. 

Бережани. 

6. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. 

Козацька, ___ земельну ділянку загальною площею 1000 кв. м, із земель 

житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Козацька, 

___ в м. Бережани.. 

7. Передати у власність гр. ____________, жителю м. Бережани, вул. 

Козацька, ___ земельну ділянку загальною площею 12770 кв. м, із земель 

сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського 

господарства по вул. Козацька (біля присадибної ділянки) в м. Бережани. 

8.  Затвердити акт земельної комісії 29.12.2012 року, щодо погодження межі 

земельної ділянки гр.. ____________ та ____________ по вул. Б. 

Хмельницького, ___ в м. Бережани. 

9. Встановити щодо переданих у власність громадянам земельних ділянок 

правові обмеження згідно переліку і земельні сервітути згідно 

класифікатора: 

-  обмеження: 

Зміна цільового використання земельної ділянки /1.1./  

- спеціальні обмеження: 

Водоохоронні зони та прибережні смуги малих річок та водойм. 

- сервітути: 

Використання земельної ділянки для прокладання і ремонту лінійних 

інженерних споруд /7./ 

10. Начальнику земельного відділу міської ради Мартинюк О.О. внести зміни 

в земельно-облікові документи. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 

 

 


