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

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

(VІІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від  30 вересня 2015 року         № 1242 

 

Про затвердження технічної документації 

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 659 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 007 0380 гр. Качмарик Марії 

Михайлівні в м. Бережани по вул. Ковшевича,27.  

1.1. Передати гр. Качмарик Марії Михайлівні, жительці  м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 659 кв. м. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул. Ковшевича,27. 

1.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

1.3. Гр. Качмарик Марії Михайлівні 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 924 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 0178 гр. Гойдичу Віталію 

Михайловичу в м. Бережани по вул. Стефаника,8 «б».  

2.1. Передати гр. Гойдичу Віталію Михайловичу, жителю  м. Бережани, 

вул. _______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 924 кв. 

м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд в м. Бережани по вул. Стефаника,8 

«б». 

2.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

2.3. Гр. Гойдичу Віталію Михайловичу 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером 6120410100 04 018 0064 гр. Пересаді Іванні 

Миколаївні в м. Бережани по вул. Шевченка,140.  

3.1. Передати гр. Пересаді Іванні Миколаївні, жительці  м. Бережани, 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. Шевченка,140. 

3.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

3.3. Гр. Пересаді Іванні Миколаївні 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 366 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення  за 

кадастровим номером 6120410100 04 018 0207 гр. Пересаді Іванні 

Миколаївні в м. Бережани по вул. Шевченка.  

4.1. Передати гр. Пересаді Іванні Миколаївні, жительці  м. Бережани, вул. 

_______ безоплатно у власність земельну ділянку площею 366 кв. м. 

для ведення садівництва в м. Бережани по вул. Шевченка. 

4.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

4.3. Гр. Пересаді Іванні Миколаївні 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 1000 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 



кадастровим номером 6120410100 04 010 0116 гр. Гороховському 

Володимиру Федоровичу в м. Бережани по вул. Комарова,35.  

5.1. Передати гр. Гороховському Володимиру Федоровичу, жителю с. 

Божиків, Бережанського району   безоплатно у власність земельну 

ділянку площею 1000 кв. м. для будівництва та обслуговування 

житлового будинку господарських будівель та споруд в м. Бережани 

по вул. Комарова,35. 

5.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

5.3. Гр. Гороховському Володимиру Федоровичу 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 126 кв. м. для ведення 

садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення  за 

кадастровим номером 6120410100 04 010 0115 гр. Гороховському 

Володимиру Федоровичу в м. Бережани по вул. Комарова.  

6.1. Передати гр. Гороховському Володимиру Федоровичу, жителю  с. 

Божиків, Бережанського району безоплатно у власність земельну 

ділянку площею126 кв. м. для ведення садівництва в м. Бережани по 

вул.Комарова. 

6.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

6.3. Гр. Гороховському Володимиру Федоровичу 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 04 009 0448 гр. Садовській Марії 

Богданівні та гр. Крук Галині Олексіївні в м. Бережани по вул. Тиха,29. 

7.1. Передати гр. Садовській Марії Богданівні та гр. Крук Галині 

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

сумісну  власність земельну ділянку площею 970 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель та споруд в м. Бережани по вул.Тиха,29. 

7.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 

 

7.3. Гр. Садовській Марії Богданівні та гр. Крук Галині Олексіївні 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог 

ст. 91 Земельного кодексу України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику міського 

голови Бойко М.І. 

 



                            Міський голова    МУЗИЧКА В.Я. 

 


