
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІ сесія 

(ІV засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ   
 

від 16 січня 2015 року         № 1069 

 

Про розгляд заяви гр. __________ та ________ 

щодо продовження оренди земельної ділянки 

площею 50 кв. м для добудови адвокатської 

контори до будинку суду по вул.. Банкова, 3«а» 

в м. Бережани 

 

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

розглянувши розпорядження міського голови № 242 від 29.12.2014 року «Про 

зупинення дії рішення сесії міської ради № 1062 від 23.12.2014 року» із 

зауваження, що додаються, беручи до уваги те, що Львівським апеляційним 

судом відкрито апеляційні провадження за апеляційною скаргою Прокуратури 

Тернопільської області на Постанову Тернопільського окружного 

адміністративного суду від 25.10.2014 року у адміністративній справі за 

позовом Прокурора Бережанського району Тернопільської області до 

Бережанської міської ради про скасування рішення № 623 від 21.08.2008 року 

«Про затвердження проектів землеустрою і технічних документацій із 

землеустрою та передачу в оренду земельних ділянок», а також рішення сесії 

міської ради  № 708 від 24.07.2013 року «Про розгляд Подання прокуратури 

Бережанського району від 01.06.2013 року № 46-987 вих.13» та за апеляційною 

скаргою Державної судової адміністрації України на Постанову 

Тернопільського окружного адміністративного суду від 20.02.2014 року у 

адміністративній справі за позовом Державної судової адміністрації України 

до Бережанської міської ради Тернопільської області, треті особи 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у 

Тернопільській області, ___________________, _________________ про 

визнання недійсним та скасування рішення № 796 від 27.11.2013 року, 

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відкласти розгляд заяви гр. ________  та __________ щодо продовження 

оренди земельної ділянки площею 50 кв. м. для добудови адвокатської 



контори до будинку суду по вул. Банкова, 3«а» в м. Бережани та не 

приймати жодних дій та рішень щодо даної ділянки  до вирішення в суді 

вищезазначених справ та набрання законної сили рішень суду. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 
 


