
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 6 червня 2013 року         № 688 

 

Про скасування рішень міської ради та 

затвердження проекту землеустрою 

та передачу у власність земельної 

ділянки 

 

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статтями 12,100,120,124,125,151 Земельного кодексу України, 

статтями 4, 5, 6 Закону України “Про оренду землі ”, статтею 288 

Податкового кодексу України, розглянувши пропозиції постійної комісії із 

земельних питань, подані документи, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Скасувати пункт 4 рішення ХІХ сесії Бережанської міської ради №668 від 

14 травня 2013 року «Про затвердження проектів землеустрою та передачу 

у власність і в оренду земельних ділянок. 

2. Скасувати рішення сесії міської ради № 554  від 03.04.2008 року , № 756 

від 02.04.2009 року. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення товариству співвласників 

12 – ти та 6 – ти квартирних будинків «Городок» земельної ділянки 

площею 3611 кв. м для обслуговування багатоквартирних будинків по вул. 

Лепких, 10 та Лепких, 10«а» в м. Бережани із земель не наданих у 

власність чи користування.  

3.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

-  правові обмеження: 

зміна цільового використання земельної ділянки. 

збереження дитячого майданчика. 

- сервітути: 

-  доступ до дитячого майданчика для мешканців сусідніх дворів. 

-  використання земельної ділянки для прокладання і ремонту лінійних 

інженерних споруд.  



-  використання земельної ділянки для ремонту ліній електропередач.  

3.2. Надати у власність товариству співвласників 12 – квартирного та 6 – 

ти квартирного житлових будинків «Городок» м. Бережани, вул. 

Лепких, 10 земельну ділянку загальною площею 3611 кв. м для 

обслуговування 12 – ти та 6 – ти квартирних будинків по вул. Лепких, 

10 та Лепких, 10«а» в м. Бережани, кадастровий номер 6120410100 04 

005 0458 (код по УКЦВЗ – 02.03. – для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку) із земель не наданих у 

власність чи користування.  

3.3. Зареєструвати речове право на вищевказану земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гуля І.В. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


