
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХVIІI сесія 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від  28 лютого 2013 року          № 627 

 

Про внесення доповнень до рішення 

сесії міської ради  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  

статті 12 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання Державної 

інспекції сільського господарства в Тернопільській області від 25 січня 2013 

року № 000151, № 000152, № 000153, № 000154, № 000155 про приведення у 

відповідність із земельним законодавством прийнятих розпоряджень з питань 

регулювання земельних відносин: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести доповнення до рішення сесії міської ради  

- від 20 листопада 2012 року № 551 «Про передачу у власність 

земельних ділянок»: 

в пункт 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ,26, 

27 словосполучення «землі житлової та громадської забудови»; 

в пункт 3, 6, 9, 14 словосполучення «із земель сільськогосподарського 

призначення»; 

- від 20 листопада 2012 року №547 «Про затвердження проектів 

землеустрою та передачу у власність і в оренду земельних ділянок» в 

пункт 2 словосполучення «землі житлової та громадської забудови, 

згідно КЦВЗ 3.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови»: 

в підпункти 7.2, 10.2, 11.2 словосполучення «із земель 

сільськогосподарського призначення» в підпункти 8.2, 9.2, 10.2 

словосполучення «із земель житлової та громадської забудови»; 

в підпункти 1.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 словосполучення «із земель житлової та 

громадської забудови, забудовані землі». 

2. Рішення сесії міської ради № 553 від 20.11.2012 року «Про надання у 

сервітутне користування земельних ділянок для обслуговування малих 

архітектурних форм» залишити без змін, так як на даній земельних 

ділянках розташовані тимчасові споруди.  



3. Копію даного рішення направити Державній інспекції сільського 

господарства в Тернопільській області. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


