
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХІІІ сесія  

(І засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 26 квітня 2018 року         № 931 

 

 

Про затвердження проекту із землеустрою та передачу у 

комунальну власність земельної ділянки 

 

Розглянувши звернення громадян, керуючись ст. ст. 12, 79-1, 89, 92, 107, 

118, 121, 125, 126, 159 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій», 

ст. 21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у комунальну власність 

територіальної громади м. Бережани сіл Лісники та с. Рай земельної 

ділянки площею 1691 кв. м. для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти «Центру дитячої та юнацької творчості» в м. Бережани за 

рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим номером 

6120410100 04 005 0563 в м. Бережани по вул. Крута, 4. 

1.1. Встановити обмеження та сервітути щодо відведеної земельної 

ділянки: 

- зміна цільового використання земельної ділянки.  

1.2.  Зареєструвати право власності за територіальною громадою м. 

Бережани, сіл Лісники та Рай на земельну ділянку за кадастровим 

номером 6120410100 04 005 0563 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти в м. Бережани по вул. Крута, 4. 

1.3. Передати земельну ділянку за кадастровим номером 6120410100 04 

005 0563 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

в м. Бережани по вул. Крута, 4 в постійне користування відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради. 



2. Скасувати пункт 4 рішення сесії №772 від 30.11.2017 року «Про 

затвердження проектів із землеустрою та передачу у власність та оренду 

земельних ділянок». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П.. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


