
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХІХ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   

 

від 24 липня 2013 року         № 708 

 

Про розгляд Подання прокуратури 

Бережанського району від 01.06.2013р. 

№46-987 вих.13 
 

 Розглянувши Подання прокуратури Бережанського району від 

01.06.2013р. №46-987 вих.13 «Про скасування рішення сесії Бережанської 

міської ради «Про затвердження проектів землеустрою і технічних 

документацій із землеустрою та передачу в оренду земельних ділянок» №623 

від 21.08.2008 року», беручи до уваги заяву гр.. ____________, ____________ 

від 27.06.2013 року та додані документи: лист Бережанського районного суду 

№2218 від 06.12.2006 року, акт вибору земельної ділянки для добудови 

адвокатської кантори до будинку суду по вул.. Банковій в м. Бережани від 

24.02.2006 року, рішення міської ради №862 від 16.02.2006 року «Про 

підготовку матеріалів погодження місць розташування об’єктів 

містобудування на території міської ради», Договір оренди землі від 

17.10.2008 року, Історико – містобудівне  обґрунтування реконструкції 

забудови на ділянці по вул.. Банкова, 2 в м, Бережани, висновок Державного 

історико-культурного заповідника в м. Бережани від 31.03.2006 року №16, 

експертний висновок №198 Управління з питань пожежно-профілактичної 

діяльності ГУ МНС України в Тернопільській області від 05.05.2008 року, 

комплексний державний експертний висновок від 14.05.2008 року № 76-313-07 

Тернопільської обласної служби «Укрдержінвестекспертиза», архітектурно-

планувальні завдання, рішення сесії міської ради № 907 від 20.03.2006 року 

«Про погодження матеріалів вибору земельних ділянок для будівництва 

об’єктів та розробку проектної документації», висновок відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства №34 

від 15.03.2006 року, висновок Бережанського районного відділу земельних 

ресурсів №296 від 16.03.2006 року, висновок щодо вибору земельної ділянки під 

забудову №37 від 10.02.2006 року, висновок Державного управління екології та 

природніх ресурсів у Тернопільській області від 17.03.2006 року №1-

4/1259/1387, Дозвіл на виконання будівельних робіт від 12.12.2008 року № 663-

01/08 ДАБК, враховуючи, що рішення сесії №623 від 21.08.2008 року вичерпало 



свою дію та реалізовано шляхом проведення державної реєстрації Договору 

оренди землі від 17.10.2008 року за № 383 та виготовленням необхідних 

документів, керуючись ст.26, ч.1 ст.73,77 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12,123,126 Земельного кодексу України, 

рішенням Конституційного суду України від 16.04.2009 року №7-рп/2009, 

Бережанська  міська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Подання прокуратури Бережанського району від 01.06.2013р. №46-987 

вих.13 «Про скасування рішення сесії Бережанської міської ради «Про 

затвердження проектів землеустрою і технічних документацій із 

землеустрою та передачу в оренду земельних ділянок» №623 від 

21.08.2008 року» - прийняти до відома.  

2. Відмовити у задоволені вимог Подання прокуратури Бережанського 

району від 01.06.2013р. №46-987 вих.13 «Про скасування рішення сесії 

Бережанської міської ради «Про затвердження проектів землеустрою і 

технічних документацій із землеустрою та передачу в оренду земельних 

ділянок» №623 від 21.08.2008 року». 

3. Дане рішення довести до відома Прокуратури Бережанського району. 

 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 


