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

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

 (VІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 31серпня 2015 року                          № 1216 

 

 

Про затвердження технічних  

документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в 

натурі  (на місцевості) та передачу даних 

земельних ділянок у власність 

 

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

Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) площею 786 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0123 гр. Грибовській Надії 

Василівні в м. Бережани по вул. Лисенка,5.  

1.1. Передати гр. Грибовській Надії Василівні, жительці  м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 786 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Лисенка.5. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Грибовській Надії Василівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

 



2. 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 04 004 0176 гр. Мартишу Володимиру 

Борисовичу в м. Бережани по вул. Львівська,64.  

2.1. Передати гр. Мартишу Володимиру Борисовичу, жителю  м. Стрий, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1000 

кв. м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Львівська,64. 

2.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Мартишу Володимиру Борисовичу 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 1200 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення  за 

кадастровим номером 6120410100 04 004 0179 гр. Мартишу Володимиру 

Борисовичу в м. Бережани по вул. Львівська.  

3.1. Передати гр. Мартишу Володимиру Борисовичу, жителю  м. Стрий, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 1200 

кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Львівська. 

3.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Мартишу Володимиру Борисовичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі  (на місцевості) площею 970 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 0194 гр. Кроліковському Роману 

Петровичу в м. Бережани по вул. О.Кобилянської,12. 

4.1. Передати гр.  Кроліковському Роману Петровичу, жителю м. 

Бережани, вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку 

площею 970 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд в м. Бережани по 

вул.О.Кобилянської,12. 

4.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Кроліковському Роману Петровичу 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 575 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 



будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 009 0442 гр. Мартинишин Оксані 

Петрівні  та  гр. Попович  Йосифі Василівні в м. Бережани по вул.  Тиха,23 

«а».  

5.1. Передати гр. Мартинишин Оксані Петрівні  та  гр. Попович Йосифі 

Василівні, жителям м. Бережани, вул. _______ безоплатно у спільну 

сумісну  власність земельну ділянку площею 575 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул.Тиха,23 «а». 

5.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Мартинишин Оксані Петрівні  та  гр. Попович Йосифі Василівні 

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 25 кв. м. для 

будівництва та обслуговування автогаражу № 17 за рахунок земель 

житлової та громадської забудови за кадастровим номером 6120410100 

04 017 0377 гр. Походжай Марії Михайлівні в м. Бережани по вул. Січових 

Стрільців,65 «б». 

6.1. Передати гр.  Походжай Марії Михайлівні, жительці м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 25 кв. м. 

для будівництва та обслуговування автогаражу № 17 в м. Бережани по 

вул. Січових Стрільців,65 «б». 

6.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Походжай Марії Михайлівні виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу 

України. 

7. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 

 

  

 Міський голова                                                               В.Я. МУЗИЧКА 

  


