
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  12 вересня  2016 р.     № 379 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

 
Про зупинення  дії рішення сесії міської 
ради від  08.09.2016р. №347 «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою» 

 
Розглянувши рішення сесії міської ради від 08.09.2016р.р. № 347 «Про надання 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою», беручи до уваги вимоги  
Земельного кодексу України та враховуючи документи подані до заяви,  керуючись 
п.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

1. Зупиняю  дію рішення сесії міської ради від 08.09.2016 р. № 347 «Про 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою» з наступних підстав: 

- в заяві по пункту 7 рішення поданій на розгляд сесії міської ради відсутні 
належні документи, що призводять до неоднозначного  трактування поданих 
документів та як наслідок можливість порушення сесією міської ради вимог чинного 
законодавства України, а саме: належно засвідчену копію витягу з ЄДРПОУ 
Публічного акціонерного товариства «Тернопільський облрибкомбінат»; належно 
засвідчена копія документу, який уповноважує голову ліквідаційної комісії Ковальчук 
В.М. діяти в інтересах Публічного акціонерного товариства «Тернопільський 
облрибкомбінат»; належно засвідчені копії документу , що підтверджує наявність 
гідротехнічної споруди  ставка по вул. Набережна, 4«Д» в м. Бережани на балансі 
підприємства; належно засвідчені копії   документів  передачі вищезазначеного 
майна у власність ВАТ «Тернопільський облрибкомбінат» та документи, що 
підтверджують факт, передачі майна Публічному акціонерному товариству  
«Тернопільський облрибкомбінат» або інші документи, що підтверджують факт 
приналежності даного майна – гідротехнічної споруди ставка в м. Бережани вул. 
Набережна, 4«Д» Публічному акціонерному товариству  «Тернопільський 
облрибкомбінат»; 

- сесією міської ради при прийнятті  рішення в частині пункту 7 «про  надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою на земельну ділянку  по вул. 
Набережна, 4«Д» в м. Бережани» -  не враховано той факт, що гідротехнічна споруда   
ставка  по вул. Набережна, 4«Д» в м. Бережани є елементом єдиної гідротехнічної 
споруди Бережанського ставку; 

- на момент підписання рішення сесії міської ради від 08.09.2016 року   №347  
«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою» поступила заява від 
Бережанської районної громадської організації «Клуб рибалок». 



2. Пункт 7 рішення сесії міської ради  від 08.09.2016 року № 347 «Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою» повторно в новій редакції 
(додається) винести на розгляд сесії міської ради. 

3. Рішення сесії міської ради  від 08.09.2016 року № 347 «Про надання дозволу 
на виготовлення проекту землеустрою» повторно за виключенням пункту 7 винести 
на розгляд сесії міської ради. 

4. Питання зазначені в пунктах 2, 3 розпорядження винести на розгляд сесії 
міської ради на 22.09.2016 року на 14.00 год. 

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради   
розмістити оголошення про проведення сесії міської ради в засобах масової 
інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 

              Міський  голова                 В.Я. МУЗИЧКА 

      Тиманський О.С. 

 
 


