
 
Б е ре жа нс ь ка  м іс ь к а  рада  

Те рн о п іл ь с ь ко ї  о бл ас ті  

VІI скликання 

ІV сесія 

(І засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 21 квітня 2016 року          № 211 
 
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», 
враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань приватизації, 

продажу, оренди землі та природокористування, 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 458 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером ____________________ гр. ____________________ 
по вул. Гайова, ____ в м. Бережани.  

1.1. Передати гр. ____________________, жительці м. Бережани, вул. 

Гайова, ____ безоплатно у власність земельну ділянку площею 458 кв. 
м. для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель та споруд по вул. Гайова, ____ в м. Бережани. 
1.2 Встановити сервітут на земельну ділянку площею 7 кв. м. для 

встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту будівель та споруд (07.09). 
1.3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 

законодавством порядку. 



1.4. Гр. ____________________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 599 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером ____________________ гр. ____________________ 
по вул. Січових Стрільців, ____ в м. Бережани.  

2.1. Передати гр. ____________________, жителю м. Бережани, вул. 

Січових Стрільців, ____ безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 559 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. Січових Стрільців, 
____ в м. Бережани. 

2.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

2.3. Гр. ____________________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 600 кв. м. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови за 

кадастровим номером ____________________ гр. ____________________по 
вул. О.Кобилянської, ___ в м. Бережани.  

3.1. Передати гр. ____________________, жителю с. Двірці, 

Бережанського району безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 600 кв. м. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд по вул. О.Кобилянської, 
___ в м. Бережани. 

3.2. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 
законодавством порядку. 

3.3. Гр. ____________________виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому заступнику 
міського голови Адамовичу П.П. 

 
 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


