
 

                                                                    
Бережанська міська рада  

VІII скликання  

 XIII сесія  

(___ засідання)  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

м. Бережани 

 

_____  ________ 2021 року                      ПРОЕКТ №438              

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) та передачу даних 

земельних ділянок у власність та оренду. 

 
Розглянувши звернення громадян, керуючись статтями 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», ст. 288 Податкового 

кодексу України, Законом України Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи пропозиції 

постійної комісії міської ради з питань регулювання  земельних 

відносин(протокол №_________),  сесія Бережанської  міської  ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

5353 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:        

6120484900:02:001:____ - площею  1168 кв.м., 

6120484900:02:001:____ – площею  2701 кв.м., 

6120484900:02:001:____  - площею  1484 кв.м., 

гр. Кондрат Ользі Ярославівні в с. Надрічне. 

1.1. Передати гр. Кондрат Ользі Ярославівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 5353 кв. м., а саме: 

        6120484900:02:001:____ - площею  1168 кв.м., 

        6120484900:02:001:____ – площею  2701 кв.м., 

        6120484900:02:001:____  - площею  1484 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Надрічнянського старостинського округу. 

1.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 



    1.3. Гр. Кондрат Ользі Ярославівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2297 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120489100:04:003:____ гр.  Сорока Марії Петрівні в с. Урмань. 

2.1. Передати гр. Сорока Марії Петрівні, жительці  в ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 2297 кв. м. для 

ведення особистого селянського господарства за кадастровим номером         

6120489100:04:003:____  на території Урманського старостинського округу. 

2.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 2.3. Гр.  Сорока Марії Петрівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481800:03:002:____ гр. Стефанишин Галині Михайлівні, гр. 

Стефанишин Руслані Григорівні та гр. Стефанишин Григорію Петровичу по вул. 

Золочівська, 124 в с. Жуків. 

3.1. Передати гр. Стефанишин Галині Михайлівні, жительці ________, 

вул. ________, гр. Стефанишин Руслані Григорівні, жительці  ________, вул. 

________ та гр. Стефанишин Григорію Петровичу, жителю  ________ безоплатно 

у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. за кадастровим 

номером 6120481800:03:002:____ для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Золочівська, 124 в с. Жуків. 

3.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Стефанишин Галині Михайлівні, гр. Стефанишин Руслані 

Григорівні та гр. Стефанишин Григорію Петровичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 

3567 кв. м. для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами: 

6120481800:03:002:____ - площею  1021 кв.м., 

6120481800:03:002:____ – площею  1215 кв.м., 

6120481800:03:002:____  - площею  1331 кв.м., 

 гр. Стефанишин Галині Михайлівні на території Жуківського старостинського 

округу. 

4.1. Передати гр. Стефанишин Галині Михайлівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3567  кв. м., а саме: 

        6120481800:03:002:____ - площею  1021 кв.м., 

           6120481800:03:002:____ – площею  1215 кв.м., 



          6120481800:03:002:____  - площею  1331 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території 

Жуківського старостинського округу. 

4.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Стефанишин Галині Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 578 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120482500:03:001:____ гр.  Юськів Миколі Йосиповичу по вул. Бічна, 

19 в с. Баранівка. 

5.1. Передати гр. Юськів Миколі Йосиповичу, жителю ________,   вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку площею 578 кв. м. за 

кадастровим номером 6120482500:03:001:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Бічна, 19  в с. Баранівка. 

5.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Юськів Миколі Йосиповичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120484900:02:001:____ гр. Кондрат Ользі Ярославівні, гр. Кондрату 

Богдану Васильовичу та гр. Барану Василю Ярославовичу, по вул. Горішня, 23  в  

с. Надрічне.    

6.1. Передати гр. Кондрат Ользі Ярославівні, жительці ________, вул. 

________, гр. Кондрату Богдану Васильовичу та гр. Барану Василю 

Ярославовичу, жителю вул. ________ ________, безоплатно у спільну  сумісну 

власність земельну ділянку площею 2500 кв.м. за кадастровим номером 

6120484900:02:001:____  для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Горішня, 23  в  с. Надрічне. 

6.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Кондрат Ользі Ярославівні, гр. Кондрату Богдану Васильовичу та 

гр. Барану Василю Ярославовичу виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:013:____ гр. Кунька Вірі Олександрівні та гр. Водвуд 

Ользі Миронівні по вул. Хатки, 30 в м. Бережани. 



7.1. Передати гр. Кунька Вірі Олександрівні, жительці вул. ________ в  

________ та гр. Водвуд Ользі Миронівні, жительці вул. ________ в м. Бережани, 

безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:04:013:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 30 в м. Бережани. 

7.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

7.3. Гр. Кунька Вірі Олександрівні та гр. Водвуд Ользі Миронівні 

виконувати обов’язки власників земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 

Земельного кодексу України. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:014:____ гр. Кияк Марії Володимирівні по вул. Хатки, 

43 в м. Бережани. 

8.1. Передати гр. Кияк Марії Володимирівні, жительці ________ вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:04:014:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Хатки, 43 в м. Бережани. 

8.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

8.3. Гр. Кияк Марії Володимирівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 835 кв. м. для 

ведення індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення за кадастровим номером     6120410100:04:014:____ гр.  Кияк Марії 

Володимирівні по вул. Хатки, 43 в м. Бережани. 

9.1. Передати гр. Кияк Марії Володимирівні, жительці ________, вул. 

________ безоплатно у власність земельну ділянку для ведення індивідуального 

садівництва загальною площею 835  кв. м. за кадастровим номером         

6120410100:04:014:____   по вул. Хатки, 43 в м. Бережани. 

9.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 9.3. Гр. Кияк Марії Володимирівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481800:03:001:____ гр. Рутковській Марії Петрівні по вул. 

Центральна, 55  в  с. Жуків.    

10.1. Передати гр. Рутковській Марії Петрівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. за кадастровим 



номером 6120481800:03:001:____ для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Центральна, 55  в  с. Жуків. 

10.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

10.3. Гр. Рутковській Марії Петрівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 3362 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровими номерами:          

   6120481800:03:001:____ - площею  1520 кв.м., 

   6120481800:03:001:____ – площею  1407 кв.м., 

   6120481800:03:001:____  - площею  435 кв.м., 

 гр. Рутковській Марії Петрівні на території Жуківського старостинського 

округу. 

11.1. Передати гр. Рутковській Марії Петрівні, жительці ________, 

безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 3362 кв. м., а саме: 

      6120481800:03:001:____ - площею  1520 кв.м., 

      6120481800:03:001:____ – площею  1407 кв.м., 

      6120481800:03:001:____  - площею  435 кв.м., 

для ведення особистого селянського господарства на території Жуківського 

старостинського округу. 

11.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

 11.3. Гр. Рутковській Марії Петрівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1650 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481800:03:001:____ гр. Петрушевському Івану Леоновичу, гр. 

Петрушевській  Марії Григорівні, гр. Паньків Ганні Іванівні та гр. 

Петрушевському Григорію Івановичу, по вул. Шевченка, 64  в  с. Жуків.    

12.1.  Передати гр. Петрушевському Івану Леоновичу, жителю  ________, 

вул. ________, гр.  Петрушевській  Марії Григорівні, жительці  ________, гр. 

Паньків Ганні Іванівні, жительці  ________ та гр. Петрушевському Григорію 

Івановичу, жителю  ________, безоплатно у спільну сумісну власність земельну 

ділянку площею 1650 кв. м. за кадастровим номером 6120481800:03:001:____  

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд по вул. Шевченка, 64  в  с. Жуків. 

12.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

12.3. Гр. Петрушевському Івану Леоновичу, гр. Петрушевській  Марії 

Григорівні, гр. Паньків Ганні Іванівні та гр. Петрушевському Григорію 

Івановичу виконувати обов’язки власників земельної ділянки відповідно до 

вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



13.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120481800:03:001:____ гр. Грицеляк Галині Василівні, гр. Пришляк 

Степану Йосифовичу, гр. Когут Оксані Степанівні  по вул. Шевченка, 40  в  с. 

Жуків.    

13.1. Передати гр. Грицеляк Галині Василівні, жительці ________ вул. 

________, гр. Пришляк Степану Йосифовичу, жителю ________, гр. Когут 

Оксані Степанівні, жительці ________ вул. ________, безоплатно у спільну 

сумісну власність земельну ділянку площею 2500 кв. м. за кадастровим номером 

6120481800:03:001:____ для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд по вул. Шевченка, 40 в  с. Жуків. 

13.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

13.3.  Гр. Грицеляк Галині Василівні, гр. Пришляку Степану Йосифовичу, 

гр. Когут Оксані Степанівні виконувати обов’язки власників земельної ділянки 

відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

14.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2500 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120489100:03:001:____ гр. Цимбалістому Василю Григоровичу, гр. 

Цимбалістому Григорію Васильовичу, гр. Цимбалістому Володимиру 

Васильовичу, гр. Цимбалістій Ганні Теофілівні та гр. Кобзісті Оксані Василівні 

по вул. Зарічна, 41  в  с. Пліхів.    

14.1. Передати гр. Цимбалістому Василю Григоровичу, жителю ________, 

гр. Цимбалістому Григорію Васильовичу, жителю ________, гр. Цимбалістому 

Володимиру Васильовичу, жителю ________, вул ________, гр. Цимбалістій 

Ганні Теофілівні, жительці ________ та гр. Кобзісті Оксані Василівні жительці 

________, безоплатно у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 

2500 кв. м. за кадастровим номером 6120489100:03:001:0020 для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Зарічна, 41  в  с. Пліхів. 

14.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

14.3.  Гр. Цимбалістому Василю Григоровичу, гр. Цимбалістому Григорію 

Васильовичу, гр. Цимбалістому Володимиру Васильовичу, гр. Цимбалістій 

Ганні Теофілівні та гр. Кобзісті Оксані Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

15.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 645 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:010:____ гр. Михайлечку Михайлу Романовичу по вул. 

Кармелюка, 10  в  м. Бережани.    



15.1. Передати гр. Михайлечку Михайлу Романовичу, жителю ________ 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 645 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:04:010:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Кармелюка, 10  в  м. Бережани. 

15.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

15.3.  Гр. Михайлечку Михайлу Романовичу виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

16.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1300 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:03:002:____ гр. Лещишин Марії Михайлівні по вул. 

Орлика, 13  в  с. Рай.    

16.1. Передати гр. Лещишин Марії Михайлівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1300 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:03:002:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                 

вул. Орлика, 13  в  с. Рай. 

16.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

16.3.  Гр. Лещишин Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

17.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2690 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120481800:03:001:____ гр.  Рутковській Марії Іванівні в с. Жуків. 

17.1. Передати гр. Рутковській Марії Іванівні, жительці  ________ 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 2690 кв. м. за 

кадастровим номером 6120481800:03:001:0368 для ведення особистого 

селянського господарства в с. Жуків. 

17.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

17.3. Гр.  Рутковській Марії Іванівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 585 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:03:001:____ гр. Бартніцькій Орисі Данилівні по вул. 

Польова-бічна, 5  в  с. Рай.    

18.1. Передати гр. Бартніцькій Орисі Данилівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 585 кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:03:001:____ для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Польова-бічна, 5  в  с. Рай. 

18.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

18.3.  Гр. Бартніцькій Орисі Данилівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

19.   Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 1000 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120410100:03:001:____ гр. Бартніцькій Орисі Данилівні в с. Рай. 

19.1. Передати гр. Бартніцькій Орисі Данилівні, жительці  ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 1000 кв. 

м. за кадастровим номером         6120410100:03:001:____ для ведення особистого 

селянського господарства в с. Рай. 

19.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

19.3. Гр.  Бартніцькій Орисі Данилівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

20. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2703 кв. м. 

для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення за кадастровим номером         

6120484900:02:001:____9 гр. Гончарській Ярославі Василівні в с. Надрічне. 

20.1. Передати гр. Ганчарській Ярославі Василівні, жительці  ________, 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 2703 кв. м. за 

кадастровим номером         6120484900:02:001:____ для ведення особистого 

селянського господарства в с. Надрічне. 

20.2. Зареєструвати право власності на земельні ділянки у встановленому 

законодавством порядку. 

20.3. Гр. Ганчарській Ярославі Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

21.   Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1102 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120484900:02:001:____ гр. Мацишин Василю Михайловичу по вул. 

Горішня, 27  в  с. Надрічне.    

21.1. Передати гр. Мацишин Василю Михайловичу, жителю ________, 

вул. ________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 1102 кв. м.     за 

кадастровим номером 6120484900:02:001:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. 

Горішня, 27  в  с. Надрічне. 

21.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

21.3.  Гр. Мацишин Василю Михайловичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 



22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 604 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за кадастровим 

номером 6120410100:04:019:____ гр. Федів Славі Степанівні по вул. Молодіжна, 

6  в  м. Бережани.    

22.1. Передати гр. Федів Славі Степанівні, жительці ________, вул. 

________, безоплатно у власність земельну ділянку площею 604  кв. м. за 

кадастровим номером 6120410100:04:019:____ для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по                   

вул. Молодіжна, 6  в  м. Бережани. 

22.2. Зареєструвати право власності на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

22.3.  Гр. Федів Славі Степанівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

23. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                               Ростислав БОРТНИК 


