
 
Б е р е ж а н с ь к а  м і с ь к а  р а д а  

VІIІ скликання 

VІІ сесія 

(І засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

25 березня 2021 року                      м. Бережани                                 № 189 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації земель  

комунальної власності з формуванням земельної  

ділянки для розміщення та обслуговування  

об’єктів комунальної власності 

Бережанської міської ради 

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

ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 21 Закону України «Про 

державний земельний кадастр «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи пропозиції постійної комісії 

міської ради з питань регулювання земельних відносин, Бережанська міська 

рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель комунальної власності Бережанської міської ради з формуванням 

земельної ділянки  площею 1395 кв. м. за кадастровим номером 

6120410100:04:001:0369 для обслуговування біоочисних споруд по вул. 

Корольова в м. Бережани з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 

води, збирання, очищення та розподілення води) 11.04 за рахунок земель 

комунальної власності не наданих у власність або постійне користування в 

межах населеного пункту. 

Встановити на земельну ділянку обмеження , а саме:  

02.01.1 - Перший пояс зони санітарної охорони джерел та об'єктів 

централізованого питного водопостачання (суворого режиму) площею 1395 

кв.м 

1.1. Передати у комунальну власність земельну ділянку площею 1395 

кв. м. за кадастровим номером 6120410100:04:001:0369 для обслуговування 

біоочисних споруд з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації 



основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(11.04) по вул. Корольова в м. Бережани. 

1.2. Зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку у 

встановленому законодавством порядку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 

міського голови Лук’яновій М.М. 

 

 

Міський голова                                                      Ростислав БОРТНИК 


