
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

(VІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ   
 

від  30 вересня 2015 року        № 1250 

 

 

Про внесення змін в рішення сесії 

Бережанської міської ради  
 

Керуючись ст.. 143 Конституції України, п. 24 ст. 26, ст.. 69  Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши протокол 

земельної комісії, Бережанська міська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради №689  від 6 червня 

2013 року «Про надання у користування земельної ділянки для 

встановлення тимчасової споруди» а саме: 

1.1. Пункт 1 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати у користування, терміном до 01.10.2020 року,  гр. Медвідь 

Марії Іванівні, жительці м. Бережани вул. _______, земельну ділянку 

площею 30 кв. м для встановлення та обслуговування тимчасової 

споруди в м. Бережани по вул. Лепких» 

2.  Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради №608  від 29 січня 

2013 року «Про надання у користування земельних ділянок для 

встановлення тимчасових  споруд» а саме: 

2.1. Пункт 2 скасувати та викласти в такій редакції: 

 «Надати у користування земельні ділянки для встановлення та 

обслуговування тимчасових споруд терміном до 01.10.2020 року в              

м. Бережани по вул. Січових Стрільців нижче вказаним громадянам». 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 
Адреса проживання 

Площа 

ТС (кв. м.) 

1. 
Музичка 

Наталія Михайлівна 
     м. Бережани, вул. _______ 30 кв. м № 1 

2. 
Кулеба  

Наталія Іванівна 
м. Бережани, вул. _______ 30 кв. м № 4 

3. 
Кравченко  

Роксолана Тарасівна 
м.Бережани, вул. _______ 30 кв. м № 3 



4. 
Калакура  

Ганна Петрівна 
м. Бережани, вул. _______ 30 кв. м № 2 

5. 
Лесик  

Світлана Богданівна 

м. Бережани, вул. 

 _______ 

30 в. м 

№5 

3.  Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради № 731 від 10 

вересня 2013 року «Про продовження договорів особистого сервітуту для 

обслуговування тимчасових торгових павільйонів та надання у сервітутне 

користування земельних ділянок», а саме 

3.1.  Пункт 1.2 рішення сесії міської ради № 731 від 10.09.2013 року,  

скасувати та викласти в такій редакції: 

«Продовжити терміном до 01.10.2020 року договори особистого 

сервітуту земельних ділянок в м. Бережани для обслуговування 

тимчасових торгових павільйонів по вул.. Пушкіна: 

№ 

п/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Адреса 

проживання 

Площа 

земельної 

ділянки (кв. 

м) 

Номер ТТП 

1.  Раєвський Іван 

Володимирович 

м. Бережани, вул. 

_______ 

17,0 №1 

2.  Похила Лариса 

Олексіївна 

с. Шибалин, 

Бережанського 

району 

17,0 № 2 

3.  Ничик Юлія Зіновіївна м. Бережани вул. 

_______ 

17,0 №6 

4.  Фецак Руслан Іванович м. Бережани, вул. 

_______ 

19,0 №8 

5.  Думанська Ольга 

Миронівна 

м. Бережани, вул. 

_______ 

19,0 №9 

4.  Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради № 812  від 24 

грудня 2013 року «Про надання у користування земельної ділянки для 

встановлення тимчасової споруди» а саме: 

4.1. Пункт 1 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати у користування, терміном до 01.10.2020 року,  гр. Католику 

Миколі Федоровичу, жителю с. Лапшин, Бережанського району 

земельну ділянку площею 30 кв. м для встановлення та 

обслуговування тимчасової споруди в м. Бережани по вул. 

Чорновола». 

5.  Внести зміни в рішення сесії Бережанської міської ради № 731  від 10 

вересня 2013 року «Про продовження договорів особистого сервітуту для 

обслуговування тимчасових торгових павільйонів та надання у сервітутне 

користування земельних ділянок», а саме: 

5.1. Підпункт 4 пункту 2 скасувати та викласти в такій редакції: 

«Надати гр. Романишину Руслану Ігоровичу, жителю м. Бережани, 

вул. _______, у сервітутне користування, терміном до 01.10.2020 року 



земельну ділянку, площею 23 кв. м. для обслуговування придбаного 

торгоого павільйону в м. Бережани» 

6.  Вищевказаним громадянам укласти терміном до 20.10.2015 року додаткову 

угоду до договорів особистого сервітуту. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

 

         Міський голова                                     В.Я. МУЗИЧКА 

 

 


